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 '.. ةديهشلاي ا ا دقو يجد 0

 اكرنفاىاتنب/نم مَ
 و جاحأ 5 ف

 3 58 5 5 نيس 9

 نعت نر خلك يزل. هترمو اوس ىلسملا فالهزبا ظ 2 مل عاتملا هس سادي تحايل" 7١
 ١ 'هيخم هيدلا ولو هل ععو

 دخون يعج نيزلملا

 نيلاعاابر هند

3 1 
 و ْ ا

 1 .: 0ع اتساعا عالؤافوم ةائسعنيرجلاةلدلا| اهنااخيلا

 تل ' كلافاو كابمالعلا فاق 8 لدمالن نت هابشانزوام ظ
 211 _ الا

 بايو لتي .كاعفا نزولذ اياسكانا لاق ولايه ذدل
 و

 0 "كاكشنيلوفلا قو ةواحفا ا يف مالا تركته
 ايلاقودصع اذف مْ اف عه «زايعباقاالوقب د ومبسف

 را ا ا ٌْ : : ١ ا 5

09 



 يل دي 1 00 ياا نعل هع

 1 َتيِن أرح قرط انفرعو ؟ ميرصتى |« اني (مد (نخرصو زلا شرفا

 ٌدايالولعجامف  عناماللاعتو هن اصيس مرار ارا امئالص عش لكل لمح

 ل د ا ا

 ١ قتلو ءلاعفالا يصل ررصم |عجيرلارغسن لع مالسلاو ةالصلاو
 ةلاقلاق هوكرصنيرلا د اهضاو لا طعو ٌك انما يلة ررعلا ضف | نم

 ةلاعتلا تلا ريفعل ربل الو قرف دسبو دل هلضلاو غيزلا'لعاوسكتو
 دك نأ ةيلاو (مرل|زسسحاو هكرل علت ارنا الع لعن

 رويال ماعلا مامالل عاورالا هوما

 هفلوم ىف عجل ءر نطو يجر بفم اتك أو ام ةنال عجوة ارث
 ه|لعاو شب اًكرذن را موؤي ارفلا ورب اوغلارقكأ نمضو «رعاوقا]رل اغ
 كف ههفاناىرلضؤ وقورق ن (مرلأرب غو تنكهبلغلايورنو

 را اثرعالن نك و مري انك مافللا: ارد هحوزعإبز 20

 كلاش هدد إب (نروتسم كو ةيلاعت هسانيزتس اوزئاب الور اوحو

 جفن اي وفنلا هيدالاسا ناو اورالا عابوح عابصالا هشيمسد
 لعالوقاف' 'هوصلبا للا ن وجنة وضعل وضعم ا عشنا انا هيف ول (ي

 لاوتدا/ جاو زم نال را طوس فبل اتلادا ارتب اف اضل 0

 هتاطص نل|يعةرصلا.:ىلثل اوةلرحلاةيقعتل ادالوا جامل هو ٠



 ةريست ودب تلال اهتسل ةزياسةمير ارتست

 ال اجامل ملا عوقبف يويكركة و فيل املا ةبضئزل نفل .عرمو باتتكلا
 هوما سرس ان ولا ناطور

 ماقرالا ورم اموسومل اق ثيجم انك اوصال لوم ا نألع
 لجل نصا ةلقسلا 1 7 01

 نلقزافؤابلان]خاوتودولا رول ساما ةذيح رفا كةو ضرع ل

 ةراتا تبرحز تر ضعلا زق نيمرقتملباةوه اشرح الغنم
 اعستو , از يتافو لذ تس |ناقدودول !هاوقب |سعرقو ءانثلا

 «(نذلا ايزو (فالوطق ادب ؛ انكرسإف(نؤسوإلو شالة وإرسبلا ظ

 يد هيفا بيالل اب ىذرما ]تأ اورلا ضعي درو هنالاّضيا
 اريباللابو ذرم | اع وؤرمددودقو اهيس ؛ًانث ةامسبلاو هلتفاوا
 ان رض ضبا ةلريطاب اصح“ افلا تلقوا لق اوف دساعسيجوش

 مزج انزل ارسال ىدرم اركدرودقو يبس املعصتفت

 فاض بوش انلرسالل ارلكإع ابل اهنشالل انتل غلب نم ( ايححلق

 عاود الرف جر شوال قع انف اضم ا وادب رحرت كيال ماعلا
 نيرا ناديا وركب لا

 مضاصتخاو:سالط وأ دن اعتسأل بانا اعل ابإ [يسملا'



 . صاقاةماعلا ةجلا نموشانلا عفصلإر ايا اور هبا هاو
 انيمرقتم ار اكوع ا.د رج ا-ادبي مرمملا نال قيالم اعتب زلاصاصتخاو
 مل الموقر ماتم رك لغاخيحجلسو ديلح سايل ةعاعم
 رك ةمزعد وش اعونمتن افاراذ نالكضنحتبتا اش اكيلعأ «انن
 ظ دع دول ارك و | نذل زج (ن|,لعزقو الذ اهركة دوش [خاماو ل رسسلا

 ردقي م اسو هيلع نت[! ضدنأد ارانا ءافاتجلي اقلااذه مالكف نالع ٠

 رارقالاناملع ونمت . زمر يي هنادارا ناو إس ةلصفمرم اين ايتالا]لع
 نيب لادن |صفل | يؤاعتمّتجور خ ساس ابلاو اذهدعز جلا:
 رنرصملإ.وازتب اريدعتل اولاعم لإعل رص او لوعمر ورحنا وراكل ن 3
 ْ 000 اضاير ورم ةل الجو هدد. بل يارب اريدغتلا و نيبرصملا
 0 انعم [رقور رقم افرح ا |ىقو تف اضال ( لبق و ٍي يملا وهارهو

 ذيع ا دهو عوبتم رجا نانر وركر ورفع اتفصربصلا نضلاو
 الرب نوكي ازهج اعف لعزل ن االله نبو لعاللبشذو صال واغاو
 ظ عمياجا اذ 8 !مالعل حايل الزلل يعزل م ولك نم كل رس "لالخ نم

 4 رويرثضأ ع عجل انها اوم ل! [ةلربلمرقياللربلاو تعا
 ظ ا نعورزفرلاف عفرا اا ارالزم طقذف وطقلاو علشالا

 0 الا ةخدوعاوبيلاو ضرردووب الإ بسلام



 بصل اوونرل و ةيعتبلا ]عرج تالثلا تاكرحا جرا |نكرحنكول !قررحن اك“

- 

 بصر ع هجوا ةهست اصاحلاف نيصنوا نجل [ نوفر افا اكو عطقل اع :
 اهس دال نييرصبلارنعولعلاوهووملانموسالا ق اقتشاو هثالؤؤ فال
 نفت ايس ![جومجج]بل رنومس هلصاو ه(نعم نم هتحخ ابإعلعو ه [يسمل,

 فقولا نكمل للا نيسلا ةكرحإ ة نر اعتسا لا ةنكلو اول انفزجر مساع
 نارك ءانسالاو تؤ نا اوبحا م زالو لاح نكا امس نياق نال ءزراع

 قو نما نمو (هوْحيو ل غفتساو|ضتفاون لاصفالائاهوكأوس اهلءاوا ٠

 واولاتفرحممسو ءلصاو امس |عةمالع نال نبيفوكلا دنع ممالعلا

 هر رصف زخ امل ةلخادررعت م ةزيهلا نإ: درو ةزهلا نزاع نضَوْحو
 فيرطتلاوماوعلا عب هايركذ :لمسل ا عمالفل (3 ابو ممالك ىق
 لص ايواو نيعلإ|ت عم اسريخيره الث ضام سف نة عجاف
 ءاقئلووط اهاركو اهناو (.] بأس عاتفناو امكرقل اذلاواولاتبل وف
 مامن اليع رد فب ناو لاعتدسا نم هي احر ٍةوعلر مم ا نال عراضم و فتفم
 . لاقمهنرخات نالوا عوفولإلعةل ارلإ رضاه ا ةفسبؤاباتكلا ازه
 دحام نع اصل لاق ةلك عضو نولنو| ةرهاط عن وليف[ اًوع
 ةرش لعاب فلا خم امو اقلعاهتخ كما نم غارفلاو
 وظن هبفو ياعم ا ةرثكو جا د ام 5 بم ا ءْريك نال ثازاادج (يِنَحإ



 ر املوروتفلازوال ةغل ابطا عيصنم نال غتفط نم غلباريّتتلانال
 يلاوت نا وس | نم مساوهو.ملامت هل وصرح لاب مو دول |رقتفم اه ولمتسر ورحلاو
 .. :اكفعافللرتغل اهلا ؤعع نوكينأز وجب. انهلوعف هدو هولا روففل اوهو

 ةحانملوتكل وعفم وجم نوكيو اول شغل رك اكاذ ل وتقل جر لوقت
 "هير اعلع ال خل اير اعن فصوف دو دول و نعث ةيولحفعرولح

 هايل هاو هفووصت مري ندد وبوتين دوب
 نك اهل مهد احلايصلا ولكي اونم | نيذلا نأ اهو هس ابحرشا

 ىلذلوح ا ةدصو ةبحإ يذم ام اف امت هادو م,ولقف قلغج ل يق و 1

 . هئانتو ممل . وعن كينيا ندا روع عت وير

 ةرارإل ير [ نعم ناك أذ اه مصرلا هن (سحاو مولخ رمان [و نعمت نوكيومرلع

 ظ ل ازيالو نايلو الام لامت هسا لري ملو تاد تاغصنم ناكرمل عدم او

 هرم| دقغاؤمو ةعاطؤمم نولي اق هس ربعلا ةبح اماو مان .

 ربك ناكئيعت رشاو ل :عاطرتكا ن اكأ كف ل ىطعت جعجع ىوكيو
 نفل انخا | اءاو رتب نمارس ن اك غلا ةرمام اصح ناك نمو

 همالئو سام الكنب هفف اوه اف عاترينت ءانعم لعل دم نيعلع
 ءانعم اهرننو(نوناع ذاملاو لقحلا :اوزيفلا هس اورلاعت لوقوهو

 هسا واطفال الاي نا ةلب اقهاخب قيلط نهب نما. رقاد ض
052 ٠ 



 لروقي نا لباقلو م أفص وبهوكه اكف تاغصلا عيجريعتسم نازل سا سانا

 ةاعارب لذ [هنإ هاباوم اودودولا ن اهيَملا ساو ال اقاذا وصوم تركو ام

 دودولا يذلا هس[! وهب واريد فتلعجتن انو (عزرملال وي نارباقلو ميسا
 عفلاؤ و ىساؤ ريق وهو ات اههحلوالامالكلااطلكذ لاقول هاباوجلا

 ينعم نيريدقتلا الفريح د ودولاورقتغمل او مالل او لالاورومغملا
 ن انوي وعفم اوال عافلا سلا لخد |ذاماللاو فلالاذا يلا
 ماللاوؤلالا نابوشح اف طِطغ و هو رفتفا دل الاف ءريوقت لاو مك
  نماولانرزال تورم اوعم اناكاذا ىرلاؤعمو انوكيامنامرذ
 فسصول| ماو نوره عم زمرب لفرسالا ةروص ةيإعف نلسملا
 رداكلاو مون او دود ولاور فتشمل اف ايكو شلاو م اورلاؤعمم ناقاذا

 لرلا ملل ن اهلرضتفا يزل يوم ن اهولو صال عنبر متت ضر جوف
 لكترمرساو د اسغلا ةياغؤ وهو تقو نود تقوف عرانحا
 ىلؤلاءاعوهودحا ةفصرت حار قتغملا نمل دبدودولا
 نيب ارعوفولاطخزبا ةزهتفزنحو هيلا وبان غ اضايروركع
 . دورجقوعس لع فص قر طشلال واو نكتماعنكلال فيَ
 ِياَهل عاف هنا برضباب نم ض ام ع فرع هيلا نب ةقاضاب
 رواق اجو مونذ] م ئاراصتخالا عم موقعلا | وعل ا فرحو روحال



/ ١ 

 ظ دلو نوت كوخ ءرلاولوا لح ضطع جَرلاولَو ضني قلعتم

 ْ دح ا يرلاولو ا َهََكاى عت ههاإ و جاررتننسر يعدو ضامإ من
 ةيالاولول ديا نير طن دباس عيزسح اودع الاي |هَيلأو
 ظ ةيئاعو لوح الى لعال !نمايرل اال بلع ةطغامول هس]وغ ةلجو

 نفغلا ةنيرلاول/ عفن مدق لومي ن |! ءاقل هربوا جرم 3
 داب بال دزشلاواسخن م دقن 10000

 ” - يرل اولةيرلرغغا بر ل هدهد ويس هارب
 .الهؤايجاوجياليفاقلا نإ معلا.« اعزلاونارف اكمادلاو [|مقنأق
 .. ةننالعثماز ايرلاولولاقد كاري دقن[ امياب طورشم ءاعرلا

  وكوفازهماؤرظن فوؤع دعوانا امركلاو ناييال يهاربال ادعو

 ] بالا ضرالا عر رتالبر فل . هنع خر اكجإ اغيل اقيهاربإال
 ظء يلا ىقنم ا ىيشوناتب فو لوس ب١ ارل أوو

 . ديعلل اذاصبس هسا ءذفمو ازهيإرفخا نيد مالسلا هيلع هارب لاك

 عىسلل نا ب ناسحالاو برلاو مرق اهو ءوفعو ءزنس بوند

 باطلا( سندا ضن ن مدرججر أ[ او إيكتم نيب ةسبس ةربش نافال داع

 ١ .«انلاوهوٍ:ر اضم از رخفزح عن نمو تشموهو ]حا هلوقب ماعلا
 ظ مم ةروسكت| ضو ةرهتل وأ ولا ابلا ةروصيؤأو



 م اوكا معافا الوفي (لياقلو جوتفم] معلا قيع نال

 ماج مالكإلا سلا | تس علا نالمفالشن اباوملا اق ةاوإ

 عفلاو ةوزجلا كار دال قت ةيزرملا انو عايد مدت علل

 اا ءارقل ارمالاناللرف | بابو ةيللار ومالا اضدارم او يدلل

 (تيفرحي | الئااخاوا ةسسلاءامإ اسيل

 بصنتعلو تيلو نكلو تَكَو َأو َنافو نعلا ةمزبشغلاذع
 ا اي سدا حنا عفت قات لارسال

 اا 3

 دغاذا|صاملا مالفصلاثأ امنا نابردجا نم نم امم زاجضلا ]عفا

 ةئالث مفورحو وع اركزيذ انهذيف عفو اكل من ابو ريزطإلعزصإ

 كلا و ٍضومتلا شل روج نع هثال هفورحن وكاؤرضلارثاق
 لوالاو ملا طفإييعنطجيزي تلا صنلاو عفرلا وغلا وف اهربا
 ميفانتل/ ل ج(ووباوئلازاويقلاو جي يعبزون (افطعزوكيفا جي ع"

 ىفلا5 نمزغلا اعتق نا ةمادتباواول او زي انل كاران

 زي منورملاز ان ايب نيزفر علا تلق فيرعلل عوضوبي اتكلاو
  سةهلخن الة فنامل تاقنوي نقيم هيفا ميلا انرتن |



 [مؤيسوقرغلا نيب ضموفلاو ا اء دب قزعب/ نيجاصتمانافالفوخلبتك
 - مرق فوغلايرقتب] مرولرم ا نايبلا تلق ناوى الا مالا جزم
 رهوج اكن ان ىصلا فرش نايبلو |,يبسلل اطيب مرق نت لق ىرمل ٍ

 فيولا لكلا زحل عد 8 ئئصنوللرخ(تلاول أ ةبنر نالو|رضرعل ايي و

 . لصحيلاوتلا ناق هدحو فصلل شال لق ن اف ةفصل| عع مرقم
 ملدا اطقفماللانمرلاوتلادجو دق ماك شالت لق امزم
 مدازمرقلخ از افاّوجو اعط قف مال نمرل اوزلارجورقو تلفن اك

 انبات ان ءاركا دلقم 94 اهمللاو ماركزمرل أو نل | رجولبم ارامل ا لع
 نارتلا نمءلصا ءدآو ب اتكلازصاوار اتكل ما نهال تل اءاحجإصاملا
 اهوباوؤلاو مولعلا ماكو ]مولعلامأ قصلا ن | لوو لذ فرعاذا
 لوالاؤمببشلا هجوزا همبْسلا جوو هيبشتلا ةادافزحاد اهوا
 لصا حاضمإ عف يوَعي فرملا نا عا عالاصالاؤ اغلى ورلاوتلا
 .تاطعلاو ردا الق امواتنا( ابل تاتا ماضفارعوم ةعبار (ههموقولوإ اللهب ايةبن اثلاو اولا بلو وقي
 لعاف ساوهو (هوطاع عم يود اخاف اهورا د ىوقيب قلعتم
 بلسروب (,لبق اميل اال ةكرحإقن نودرا دل صالا و يررب ير د نم
 - ريقلإلا فاضل ولا تفحم من ينكأسلا ًاهتل الأبل ان فزحم هقارح



 نوعا زي انامو ند تاو االا اعلن ف اضاملا نالربرصل لا
 مالار ابتخافرملا عري اعربرفلا و نايف (نتما هو اصقنال| عرب
 مولع ماع :لق (هورادن (باررل ف يوقي لج فوطس اذاب اعل قناه
 ناد كيسا |ال ادرفم/إ:عزمطمتال ةلصفل |! تلق ن اف
 ع غلاوعم هنمضنر اتعاجل :حاحال لق لفل اوعم (نرطج ول

 اهؤطعوجو نادرا عقومةحقاو بارعالا نمإ ع اهلّولإ | كلذ اف
 صوسم ا هسا منم ةلاكن كرش هتداونللاعت لوفايلوب تاد قلاإع

 ناهس انلا يهني نمو ةرخاملاو (ينرلإو اهيصومرمذبا

 دقوزواشكلاو عرم اختك مل اوحا كيو نيبرقم ا نمو ارجو

 نالرطنإءلرل فور يسلا ]وطلاء اجي اذكض وب إعارضعج طع
 (ينرلاف ةهاجولانامامف اضوا اكيبتمو|) هغلاؤعمنمذت يجو

 لاح اوهَوِقَعلا ورح اور اد او لعشم و :عاذلشلا ةرخالاؤو ”

 و (يسان ان اورهاظورف العفو

 7 يا َتآياورلاو لضوا
 مولعلا ماو رعلاز كام زعم او هور اد|عا اجرام نوير اعزصالاو
 (ررلا اتم ا ةوصتّمل ايام الوصحن ل هيلا م (تحتم ولعلا يجو
 ناموا ةينالا وسجل اوم 0 ا(يلكمولعلاو



 50000062 ع ا ا
 -  فملازا اهكأز ذاو نو ويدل ام بزجلكو ذماعدا انه هو ويقتل او ررطلا

 اهوحر صفا ايم ويصف وش ريش امو لادؤ اهل اذ ابر[. وقي ف صولا زد,
 ُؤ اسي تيزصئاةوباترغ اوربا (صعتم رضا (نلقوملاعت لوو ضر رقم
 اناا .اخاولاق ما وق ( ريم و ويزذملاو ف اشكل م هاك هاطوهو تراك

 . عئاميعز ا ريرتتلاو ناس ارخانسجدقؤلوفقلامغ انب دارباموصق
 انلننافاهانصرقت (نب دارب امو زنما يلو رصقملان (سيارجز | نم

 - ١ نيج ومنماباتك مجبولعتموهوفرملا ةيب هيف صالإلل .٠
 ةفصوهو امس عةمال عوبالانال ااعبواباتككا ال: اوس وم

 لصالإؤب ماوراللا مارف اراب اتاس اتا ([ انيك مع اموسومقلعس
 (لبقاميلاو اولاد قن مو هرم ل ضا ناكم 2: امارم نمر رمظنل
 عج اورالا ةنآلا ابق امعاتفناوزصالا ئ | املزعل (ًكلاسبلفمت

 هسارروكو.ةباتكلا انها لع عجرغ ةقطانل ارضنا رهو حور
 ارئاوَوَصلْل وه جاورالا عارم 7 الار تش امو لع
 هناي صوصلام هازل ل لانو ةوملا نس ةبارقيل ليدل“

 ماي وسالم نط اناا



 اهكاتشالرياطب عاورالا |ءاريمسملاب نول اهبش ص الخ ! اميل ١

 كالو ابرك لب هب ةبشملاب عرضب لو_لملانم ةاغيلاورباوفلا] ينو
 ذةانكلاب ةراعتساري طلاب حاوزاملا حارم هبيثنف ماغلاوهو

 سنيسضيرب امل اننرد اطلا نا انهن [ خغم او ةيلي بحت ٌءراعتسا جاد

 ظ ورك اذه ىرزمازاةةكلايملا نمو هبو رحانج

 جارحر جارحر حار و سلاوه3َ مولعل | نمربري (هإاءببس د |صيو | ير

 نابيبمل اوخرح ازكى ف عت الوهن ةبوعصأل عش او قيرظوا

 ٌهَعِطانلا هنسضن ء[هنرعَبو هبناغم ]| صحووبقلا ارقد دن

 ب تماس وي ني قلعنم امس .اقلنماة يش ]

 عانوا ع ب نوم اا خص نممترع عادلا جايوسا

 كحافو هيلا عافت هترعمو عار نلييوط الإ هرئلاوفو
 ؟/علعتم هنزوم يي 5ع ارواوافن ندعم و تومي نم بيا

 . رورحم ا اوراج لا مرق 2 : هرخ سب | الل ع ضعلا هل ساو عهتعاسإم

 اب اتكل ازهف اطنلل عوقو فعبيعبو تيب اعوص اصتخال نيل

 اعربعملا ريعلا منوفو لولا عن وه هساو ع ةنرتعت نيمتسا الن ييتسا
 هب رص (مإعمرقتم ار يضل اوهزيئضوم اف رطل صوصخماف كد
 باتكلأ ازمل ئراقل اهيا لعأ ل جلا معنديز ف عاتفا ماض



 هد ارلابضإع اع عل اى(ة شجي [سوضوم لعل نا اناباو هساكرعسا
 ب ا

 ءاوس(ةمزنح اهل غوضومو هيلارضقلإ مل تناول نم مذا البوا رح
 | اشيا سانا شانيزايناورع

 ني هلاق ابوه يرففلا:[ءفث علل اعف دإاعلا الب
 داراناوجباتسيل ولالا ةينبا]اوح 1 سامح

 ( ميرخادقسوآبلاوو اولا نعقجا اذإم يوكل روم يالوصالا
 اهزكرْيسَول اءلشماللا ةينبال اولا ة شد وأي واولا تبل نوكسلا
 بيدين الا[: موب امل او حلاو را ايقتسم ا و ضادإ ورمل
 لتقتلابولرلقل اال عم عافرساو (ئيض امال عف ةلكلا نوكك ترحل ك
 ,كونمومو با عالا لح رخالريخالاويلا اوايس اعاد درمكل
 5 ظ رخل (مل ||وصخيتي م ول

 عثسلا ريش انكلأاذهل ئراقلاو اًقإصلانأ هسالرعسالعاو
 ىلا يا ئيصعوا اًرججصع |ذادإذاويإشتسم ا دايز ايف بلاكوي اع
 درعا د| عننا نان رغامناو نانوآلا ةقرحتو عاتحيرف ا
 ايينهانعمإلا نالعلافستو م ذأ ورتسملا عابتحالا

 / حبس و  ةينزجر وما هدكاذ دريئإ ل مراضو ب رفبد



 هرم اسي داوم 237 ةيلربل الملا مصل جاتصبولعتم

 فيزعإر بلت ةيرندلا لح عفرلاز وجد رضج ل ءايرجتد اميل «فولعم
 برضو عيملأو لا تعاضلا نانو نيعلا الواو رنلاو

 كالو |رفولاسوذخاوخرومماو_كزلز و رموك:>عاضملا

 ىغثنو وا زغوحجصئانلاو أو عاب خابو كاك يو ويصل | ودرسورعو ءووح

 توك ا(مإ ]1 : 0 هحوووش وق دويتو

 طمالاد إلسا و وم سواةلعفرم اهفورحربكراو

 كاملا ا ةرغ ةلعأ | رحت وكي نا امو لجلال
 لولا وهتاما فيحاول اما بايو لا فرح وكب
 لدالاوئملاذ انلاالوا عامجالا ايبسإعز ولسنا (ف واقل اولاخملا
 يعرومم اه نع اصلاو رمل مرقم لوفي نال اقلو فعاضملا
 يعمل | اصاملا نال ًامرقر اوحانيغلل اورمق انلاو فوجالا وم اثملا

 لصالإبب «تلابلوس ب اون ا .افل وهبت قط اهو
 هوكومملا ناخ زج ا ةلزنع ن عاضم ا نالنومل [إ<زعاصم ا مدقو
 ياي وق | ورد اركب الو اطعاضلا اخ ماللاو نيل وأقل
 وع (نلالعفوجال يرقتةلاميا زديو (عبطزيول ا عمدقمافلا ىالإ انما

 نينثالإ| قرحاولا نالضيفللاإحمقانلاو فوجاملا و انما مرقو

1 

 لو



 ”ةمست قافتشا ةفرعملا اضيا عاتي ذارصلان ا اناب ل
 امهتنمو 5 بوبس و ليلشل انو قاتال انفصنوربتأريشاوزرصم نمابشا
 يناثلا | لال ؤوضلا نم عنف ؟ ؛ةلصف نزوح ًائيش هلصاو امفل نزو

 هنزواسكأ اكو أمْهَل نزوليع« .(يشا .اراممؤ افلا عضومنل م اليا ملقن رن

 هنزوارفلا اقول ايفاد لك اضارإ سيجعل لتتم العف ناللاعف |
 نزول يشن هلصا (ييش (يش ناوورو الجفا نزوإءايريشا هلصاو 26

 ةهاركا نيب اعنمب راند العوج تيم نوفخأ ام روفخ حف : ]
 وصا ءنوريبسو لل غر هزمو اعفامنزور صيفا 5 ريما عاتجا

 ياسكإل مرن نلف ( كلر هزم نم ص]نوكا اما 6 او ئا كل هزم نم

 30 وريم نيم ولعم ءؤاغتن او ةلعربؤب مسالا فرص عنر مزلتسم
 عاشر يزكم كرها ظل و الخ مردتس هيوبريسو )يلم هزموه
 تقر الفارغ ام هزم نم ص ةيااماو ممالك !ريظنالاعباكترا نمل ا

 ريثكد وهيل قلاوهو هحوبهاظلاف الخ مز تسي هد وببسو[ىلخلا

 : ةارضإكباشردغ :وكاهرح اهنيعف زم لاله مزه مو ويش
 لامع نأوم ماظل والضعيف نزوإ عايش د وكل والاةزباجربغ

 ا قلاع اوصل صولا مهل فرج لاو

 ررصمكنمذ ةميشم اً يش اة عسل و اة زجر زال أنبا رج



0 

 ”ينادرضا اوجه كرر فروت[ بقنسم او ررض ويوم الاوع 0 رصم
 فو موحي آو عقل مسا ب راضوخي]عاقلا سا وني ضنالوخ

 اهرسط بر ضموخن د الاو مهلا عفت يرفع وح ن املا ناريس

 لك ِخي فل ذوجو ةرغل اهللاو نانزدل اهكرتشصت مم ]قل أوُلَعَح
 كالا و وفي مهر ضيوحلابصتنلاة للملا اولعف امن هدا هن ا عدخاو
 اهتاوإاًلعغ نولي | اماواذيالق تشم ا نارضح ا هو هدصخ ةفيردب

 فاو نةيزت عبد ال ارياوزل ارح ا هلو | إعرف اعتي ن !(ناولي الذ لوالا ن 0
 0 وابقنسم اوك بق اعتناويضالاوبذ بق اقْينإ ناقالو |
 ىافاورمالا| واماق ءلرباعو | عللي عل ب ناماولخيالهكأشنا ٠

 لّدبْن ا(ماوليالف امس كاز ازااماوألصف قتشم ا ناكاذا اذهوزلا ظ

 ع 7 | ةطساوريشب ثلا لع عوفو ل عو| وسل ! نم]عفلارورضإع

 لوعفلإبا .ذانلاواعافلا سالو ال اف هيف عوق, و | لس اوب عوق و

 لضتساا عيد هدايا و هاكما سا يارلاو لآ ا|مساخلافلاو
 5 ]بقتسملانالووم ا لح ةر(زلا ياض هنال ديلا ةبشلالضارتالا

 عراضل لج /ماو عداضم ابتسم ادار اؤ ياي وعن
 ادار امز نالوضام امزف امال اقبال بطلة اهل ا ةلب أفلا امور
 ماشعزإةيزارإ غلاف اهوعن اال (دلوإ بغت و امنيا عموم



 كذا غالي بقتسم اوم رقما نأ عاجرل لوقو حلا عملو
 ضاحز ايضرحو اذ اذالا _ثتبسفن ولو هثورعإبق هناف خد اصإكذ ال

 ' يسلاباضانالرم ال|اع| قتسِفامرق (اواعض امر اصوضقنا ذاك
 قاالكم المرق وموزجم ا عراضل ار جير احزالو ا دموتشم ذال هيلا
 ةطصاو لب( ةنالإ يس متل الد ةغريصلايرمال نال نشف أ مزم]كذ اكو
 - ةطساو البهتلالم اموةيهانلا الة طساوب (ثنالإ لعمتلال د وزلأو
 يدوعولاومرعوزلا و يدوجور ماملا نالو طن س اود هشل الد (مؤعإص ا
 هيلا صا ةاللومغم اوس عاقل رس | مرقورمرعلازم فرشا
 لعافلاو مشل هيل عقووم لوم اول مشا هبم (ف:نمل تال هبل

 : كل لانا انل العدل مدق هانم
 ؟«لامو هسضنبم هوقيالل هناللهبلا| عت حول رضرعل اكن اسزل اهسأو
 ةعبسلا نانوالا ةفروم ىف م.اتحتتو 1 |نااذاو جاشع(ماعإزصأ

 ةميسإ ل قشر نع صو هتعضوواهَبرسكف او هملاب اوبأ
  تاكادو يملا لولب ابيار مخي افل اك تركت ؤ ةلافباوآ
 . علطس ءفيرغت صن اقف ميصلا (هزوتيأل اق ناكل ناك | وس ةنامانه

 ” َفصْصناَلَوةْلِجٍورَح مالا و نيملاوأفلا لب اقم ريل زلاوهرمملا
 قد يبرم و فن يبرقنا !اازهتلك ناف بسواد رهام



 هداف زوما اليس يي هوم تل ةرطرا دراج

 موتوفرلن لق وبيق | عيننيال لفن افؤيراغنلا نمءزعن امازكو
 وصول انعفرعا | نوكيا فضلا ن اه غونالتلق ناف ةفصلا 0

 زنوج ةرهتعم ا غشا اوسرجإع | برشا اماعجلكمنباتلق
 ريملازيب ردح فال ةمالكر اقف ىضوصوملانعقرعاةفصلاتوكنا ٠

 مهارذع اس اول طمرم وصخ وم وامر بز معبلارنعو ماس او
 ماللاو نيعلاو ًافلاّةلب اعمر (م رن مصملاو و هب ريمحأ هز عانم
 اذالعلافرحزا هلوقازمومب هرسأجالو عض اسكت ط فف :لكجفرح

 .نصتخ|ئيش ياللوخبن | لي الو ملا انيال]ت اقكانزلب اقمؤ نك
 ظ "قلاردتخ > | امن |(نلق د وزار باش نيب نم نزول ماللاو نيعلاو«اغلا
 ناري 1 عا هيفن وكي و حف ركب أس نيب نمنزوللمالل اف نفلاو

 سوو سولو ةقإ]ورحوس نزول هيلعل رلاكف نيكل
 لفعل عراخلا دوت ىلحلاو لاو اضمانعضوعزماللاوئلالاف راج
 ةفشلان ادب نم اهل اه :يناسل امأو ةيقلج (ماو ةيوغش امأ جر اخئاذا
 ياوج او] عرفوتتموفهو ن سلا لمه |للاو قلح ]ورح نم حملا و

 تلقن اونعمال نيل طا مخالارع الخور زممو اظفلل اعفال رع |لعخ نا: ْ

 لري :نملا لاجل ا التقللامفالارع اال سالما



 يوةلكلانينيا ميل هخا ناوب|ضقن لو مال اونيعلاعاغلال اه انا عملا

 * ول نالق نبع ِمرتكا خالثل ا نوككايثالخت ازيملا ناكأن او اسفوإ ىف ولع

 هنا ئرذكأو لفرح فزححإملا هب ىئالثلا ندو نك يس أمَحو !ًابحاير ناك ٠

 ١. قيترموا ةرمم اللا د ايزنالإس اكلواءارلان زو نك م اينالذ ناك اذا

 ١ ::نشاإف اهلاةانزاعد (ليقانهلو فزحلانم] رس اهرنعةيإزلاو

 كال صاح او زنعاًسمل ريس ؤيرجزب ءركذ ى أ يق 200 اعد |نمزسحإ

 اا هلام الإ | عجاف مبيض تنزواذا

 لعتلا ال الاوز عفلا نعال ا وزعغل اف داضلا]ةقفأبلا لب اقبؤ ماللاو

 ةييبلار ناكاذا هطلت رب بارل ل فرحلانعرسعبو ةثالثل لعد از امفازلو

 يبن 1 نذوطعب ورفمو ]عاق ن در ' يعبر اضلوتفربإز فرح

 لوقتن ل دو اعلا أريايرجوز أو يرطضا وج 5 ايناف_لاعتفامااتنم

 لاقتتسال اي دؤي نال اعرف او اعطفا نزو_[اع)عتفانزو لعام

 : كاكدافغلم رويال افرركملا !الاو ةنزلارصا ن يب النا ا

 بص الازيباصف اوسرركلاراذ ليقزل ص الاورم ا نزولا و هر كما

 توا كيبل ميغ صخنا واوروبا فرحر كلا نيبو هل بقوكذلا
 ظ لوقتفد درق ورمحاوي انزم: ”نكيم مات يتلحت دازل افورحزمررلا نا
 ليعرحا هر لعف بطعم نزور عالابلعف دندؤت 11



 ليفمي و ١ اعال]عفنز و اع اعور ام : 3 :و |عالإىف ٍ نذزدؤبع

 ةقيتشم ةورشلا انشا ,لعج ذيع اوك ما |ءاقلو علف نز و اغالو

 ال و صم اوه هفزصام اوهر رصلا نا نعمهف اهي داسصم نم
 . (نلق هشل اصا. لوب نمو كلاص |لعليلرلا افزصام اوه ناكاذاو
 راب فردل نالررتحءيرفلا تناوب انيبرمتلا له عنخ انلوق
 (هركةمدقتم ا ةَعَستلا[يضالار صل انما درا ن] عضل اع

 نعول الق [َقتَش الا ةَزصالاوه هد رصم او ىركذلا ريل ماللاق
 : ”دحاوررسلااوا تويم دانلفااوىباتزمو هب وبيك يرعبلا

 اهرعتم ىوبؤم ناكاماددعتملعفلا م وهؤنوامطغخ رع دب ال 5

 علا حضوب تامزلاوزعافلا نمدداصلاَف رخال عز فلا ومنه تنآلدل
 نيتالاىإ ةدورضورعتل ا ] ضرحاولا و مارتلاللا,| عافلإ حوةقباطم اب ٠

 نامومول بالذل انإكمنا علو انم هلربالن اكن الو نيندحو قم ظ
 0 هلسصاملل ويحل يا ظ

 ةمجدمم

 0 ا 2-2 1



 | «ةيراجايزوكبم يلع رتساو ةلإللا ةياعوبالل لحسن زم ةعتشساهزال
 .  اماووكيعارهاقلاربعاكزب حرصو (ءزقيرط و لاعفال ازنسإع

 اهلوصار اعغالإزع يؤ عفلا نم قتشمنيلوعفملاو نيلعاغلا
 (نلوو (يلوصو|لوصاةرصبلا(نّيلوصالر و اصم ا نمو ةببرقلا ”٠2 تناكأذا

 - (ّيلاصالرد صم ا نمو ةببرقلا| انزل اصاللاسفالا نم(, قش نا

 . او ريع ابز لعإ ري عفلاو قلطم نامز لع ري نالو نبجبلا

 ناكولررصلانالو |ءفللاصار رسم از [ة ديلا زصاقلظللا نا
 قعود ايزلاو فرح ا نمإع فلو اما عل ري فل جول | فلا نم (قتشم

 ميا[ حرار رصم ا نم ى تشم ىؤريزطار رصم ا نالرطن ْمْيضو شل ان
  نعرغتسم مسالا و رسآر رصلباوعب هنالك وقن وآن ايؤعماعإ باو
 لعغلا(نلق هيلع لب 2906 امو ةدافاملا ٌةلِصْملَآ

 . فلبجولعفلانم (قتتشو اكولررصلل نالو ايو( بتفإ ىلا ةاصا
 نيلوغللو زل عافلا اسازلتياي لت ودح او ننك اعورج

 نالو دموتخ إل جرس انجاب فالتخارر صم ازولتخا الف
 . وفلاوررضلا يلع ري امإحل دي برض | ىرتالار صم ضتنإ عفلا
 . نالوزضاررصم ا نا عز د لازكن اكان اهيرضهيلعإ ري (مإعربال
 (نيش الا ذه نال ااررصمإ بف ام وزرسصم ي ضلا ظغل و |هللاقب



 لبالا نعرض ىزلا ن اكم ار رصم ا نال تحرر ضد ةعستلا شامل
 ' نايت بقعي نابس (ئشلانم يوزر ورحل اورورسلاركذ 7 7

 اوسلا عر رص ءارشاللا ءزهنالررصم |لاقعو يا
 ظ قافتثي امو يف ىاعتشالإالافر صل /ممام لبو نأ
 ىقشم او :ريثم امل قاقتسال ا واريِطا ذة اعإ اقم

 ها هنأ ارخأم را ا هدحا درت تإو فلو يسانترفم

 5 ان نيعم اك لا عبس رلرخآع وش ريب إب خعل عوصومس | اهذح)

 كابو طريرغ ابار ةيلصالا دورا نيلصال | نيزه نيبةكر اشم
 ةئالثلا م (ّشالا زهنمرحاولكو امم (وبِذوأ طغف فرج اففللا

 ةاصاحمع شاة درست ضاقسامهعواذف اضفنا وأيا
 رصنلانيضام ار من وُ ةلرملا ةدإبز (هدرحا ةث الث ف ةث الي رض نم
 ضل انو ركلا نمر او يووم ا ةدانن امري انو داصلا ةلوحت دبر
 (ضداتريزو جإنملا رمي ل ال ريز بضل ن جرر اضوخ اعم أموت إي
 تصقشوسلا نم ًافل|ن وس رَهْس وي + هلل اصقن (هيجار ارا ةكرح

 (مرساخ وروسلاوإ ابرج | اروغس ترف يرهويل] اقفل د

 كم( اصقن ايرسد (سوإيرملا نم عاقب .! | !صوكضرخلز اصقن

 رادتعا اناؤوايل | كفن صن و نوزلأوىل ا مقند (ىِلفلا نيسم

-. 



 هيا رم اقتشا الب

 بيجأو نارصول ارزع
 اها فرقنا دارملا نأ
 20 كلامعاوم

 أ

 : واهب استعن انبملا نيزعاء سلس من ]يملا والا هرطت ايلان وكسب

 نييلاجيز اا ظريز درعلا نم عاتزساببرشنلاب و :اعوغ ةكالد (رهقن عمفرأل

 فرك ن .اصقف عم ةلرالة دايز انماثو ماعد الإ هال لارلا ةلرعتصقتو

 مانازب نإ (.مسانرو فلالادصقن وريم لحن ريز عجلان م عجبوُع

 ترين مرلانم مراوكفرحو ةلرحاضي اوعقِسةرح بن ايللتصقتو
 قافتشاملاز ادرواوارلاةلرحوأب ابل. صقنو مهمل ةرحو] سولل عملا

 ٍفيرقلا] دو كلر ابتعالك ارحو ادن ن ا وهلوجنّوجن رجول اوهيرسبل 1

 [ههرحانوكيالالفنل افل اخو ىؤعم ابسانتاذا نيوتشملاوقتشملانالع
 هلياقيىذلا ىزلاوكيرسكتلاباذكون أاجرسلاعريزلاوخرخألازم(قنشم
 نيلصف ةل زنئؤمم او ظفللاؤ هلوق ناب اهزلا نمبه ذو ةبفقلا

 عسا روت مزلب] اقيالر دلل ةازنم انس ادت نيظتفللا نيبرجي ناو
 ركل فوم نال دا سنالانلقدورملا ا ارحا نع رملا زج | نال هسيفنب

 ف اهي ا« ؤبوهو ل صقلاردعإ هلو ةلكد ورحم ا ةفرومو نإ صم
 كردرج اريَغص_ وصوم لإ ةفصلا ةفاضا نم اونآ نال عإ شب

اقتشاللاو ضف وج نبمربجح عفرلابو عاوقا هن ذالت نم
 ظ . ترض وصلا ه

نت نوتشلاووتنم ا نيبو |[ويبزولب ناوه
 لصا وفا هت يليسب ا

 : اة وجب يترت يلبي سانت اهزيب توكي ناو ورما



 ىلاوملاو مداتتلا ماع ءر نع هر ابعوشهو يلاو اضم ا نعموعمامل ى

 ري اقربو اضِريِتَرن نكزرثحا هبو اهلا ورحم حرم ا لكل و ورخننب ٠
 فورجر درب اليضيرصؤي ءاربمبرصلا نيمو لا ذو ديذ ب ءرص و

 ظرابلالعارل ميرقتوار لإ اعواضل ير قتبو اوتلاو عباتشلإ!عيمزملا
 أذار فلا رضر اقيريضكارل | بعأبلا مرت ذ ابمتلطبا ذاوظغلقلا
 ركاابتر نار سرك اضلاورل [اعارلا|مرقتو ]بث و ذه اوق عحج

 "ويب نوليز اوه هيبرعتو (ضياطس واي ريتال عوطعَربكو
 (مرف فوركلرحو تا ابونا كساس نمؤنشم او قتشم ا يبو

 لازلإإع ةرجوم ابل إدقتت يجو كل اذو فورحلا ةييتزتلا نو 5 يئرتلا نود

 زيعنمفورللاصا (مرِرجو دافبلإ لحل ازلامدضتب رجلا نم
 هفيرعنو نورين جزمطعي نإ نازوهوريغس عرطعر بكأو امهيريترت

 للتوقف جلل سس انن نب تشماوؤتشم ا نيبو | اعزجب قولي
 ديوي اني املا لقت بلآ م عاصاذ املا عارل وكر
 .اريضص اقاقتشا ل واماريس امناو قلحلا نماهلاو نيغلا نمالهن اقراذلل
 اًئاوتل اذل يمس وريغصرما انهو ارنوكسيررفلا نمار اير ورم اخ

 اقلامس وريكرماازهو ب القنالا ساب ي جي تزل ن مدتج نال يك
 "فحص ف رجم القنا فد نيعاإإكب ب و يزلا نم قش .ةالوبكا ااقاقتغا



 ان داميأ داره او (مسركارما ازهكريترتلاوى وال كسانتلا زع م

 . لث اكلذكاؤو (يلاغقالطالل د نعروكرل ةاقتشالا نيوز ملا هأ

 ”ةوالفللاو نعوتشلاو وتشم ا بن ةبس اند ا |وصِطرتمسواَهَتَممأ
 ربكاماقاقئشالإل قب إن ايعوبالاةزعلا ةلقو مالكلإؤ: هود ةزكو

 كوعمرتذ | ريصصلاو ىنسش اوشذانلا أذ (ةَوفلاوب| الاةاقلانم

 سيبأقم ا بادكم يلكؤب و ماقذارسر اف نبازعوتناءدارطا مصل لع

 (1 نيقيرفلا خج نيبال صاف اقتشالا سرعت ن م عرف اهو ةغللإو
 بج نييرصبلارنع قانتشمالا يصر ردصم ا اراد اه بق اطالءانلق

 نوبلز ككذو ءريجخ (تب دوضفللا مص مالقاقتشاللا نيبي نا هنلع

 لع وكيد | بجي الب نويفوكلا اق هلوعب ندر فو كلا :الدو عيت

 انور رصف ال العالرارم | عغلإو مب هل آلعا ن اكرر صلب [عالصآ

 -ّت اغتن|رنجؤتذيو هتوبث دنعزثالا تبْشلاوهرارم ا مرو
 . 3[ اوفي |عغلا نمو اولا تفرض اهذاف ةرع دود وفاء وجو اما

 لعام ذاغ سايق ماق ازكون نيل (ّيكسإقثدودررسللا نجت فزح ةردكو ٠
 ا اوالبلقب ام ايقلعإ (يلبق ام جاتفناو(.لرن اهلاواولاءلعب مام
 - عكقْسالجو اجرب وف ايرعاماو اماوقزضاملاو أف ايراسكتال ا:

 . مهاقإ إم اغآماوق م واقاذك الجو [عي ]جوبإسب |.ام نافاممق

١ 



 زجاجؤلالا نا لعان ذل اواوال لقيم واقل عاولذا | اًماوق ]جب لمد أ

 ةّيرارم -و ماةقبيد ادرج از[ بتلف نيزلالادحاض زل نيصحردغ
 عض أر رض « اضن[ ررصلا ةيعرفو هتلاصاإ عل رت يغلب
 000 ءاوقؤو |عفلل الوعم ىوكيدر رضلببو اهب ةلاركؤب َمْحَر
 لايم نافإسقلل نومدم اروسم ايلول ةقيشدلاف نال عسوت هب

 (ايبكاتل !لوقين الي قلو ائرض ارضية رحا ةلزغم برص تيرض ْ
 مكاو كو نيعلاهوسقنل هو ةصرصغظاغل ا وهووئقيمتيبلاع

 : ميم جسرا يحبنا. 34
 نم هاف رزم دحاو هنأ . ونهم الق (مزم ارح اهرسل انهو دبر ردز 00

 لص خالل فبركو ل او تبرضتببرض ةلزنموه ذاريتللاديكأتلا
 . اياد عداإبؤم | بت .وبتم او عئان نالف اك كركم ود

 انورسمز دعو الار رصم هل لبق اموٌرَرِصمر زل لايؤلل ف اكل اغب

 .ملاؤي اوك لمندوب وه/ هبا يإسلر سلا زها و

 1 ةصبلا لها نحن 5-5-5-2 0

 لش ولاو لك[ ةلكارشلل مهلا العام امبتررصا[ العا نيبقوكلأ
 ةيثوفلا امل !رصتومو اولآفر ةلكاشلاويرآرلا رصلالالعأال



 جيارعالا ل.

 55586 دأئل كو ةصوتخم نيبواولا عقن منا ودعاونونلاوأ

  ةنيلقلاًايلابم 4 ةزمل فدك رحاؤن بس عم ابل بيل ةمئفلا

 َففاولم ارهوقكا اوةزيهلأسفزخح ماو نونلإو |ةيقولا ايلأوا

 ةيرارفلز اوله] اعثتسالل مدح يفضي الصال ورك
 عيا نالوعن مهكان ماكتب ودعفورعتن نوكمذ ا مزل خلفا
 اهنشوؤو مرتو مرآب توليذأمرلوالحو ]جوي اكائرعوأدوجو
 "لهاا وبإغعلا ركوب امه اولوقف يروم ةيراوملاو هب حولومسال عن |ومركأ نم

 در ابتحا ةصوفحة يعرف نم مزلبالمتال قاقسشالاو ةلاصالا اع
 ةضاتزسزلي الف هجو 4نم ةبعب لإ |ىفلل الوعسو اوبك دعوقو

 نازاوجل عضولأ ةلاحئرخ ]ف ارلوم لو عمدت هك ١ص فلاح
 للعلا ت قو ,نعارخ 0 دوليوزمفلا عضو عارم وعضو نوكت

 سيلووالاريزل ركوب انلااريز ناري رز و اما ديكاتلا و
 ظ .وهف هراؤركرمو ب ذكي رض م/و أم آو هل يات عم لم وتضم

 اماه اوراجزلرزلا ذاَماريلا]اسورتيلا رجم اب سمك يسر م 8
 لاو زو نمويف بف اياسأ املا امئاولي اسير يه مازن او هدير اج

 ؛الابزعلا (ذاوابذح نوططصييالم رشم ا ركل سر مزاجي وب زاد 5

 بوكرط اوه عرافلا افاد اه 6 نولي صيدا أرم ا انكو يوشموههزلا



 لسرضز اه اضداوه)ف ءراه ب وكرمو بزعب ورشم لاقبف نوكأ وف
 ايكاور ازغلا و زيالق ابل كب ابان العز احلا ؤ الب قيقحلاو مالكلا نالصاقلو
 ق!اقللزمق اقتشال | امااولاقو ىازا لازم ق اقشاملا اوعنموسإعلا
 ا ةايلومنؤ عب عفمئبا ناطصفم ا حرفة اقرج اش ا نئانالع
 ررسل ازم(قنشم|ىغلا ن اول رف كلا قرمن لوقت نللأ و ديمبر رانف

 (تئاوضاو) از وردي نام هلشم مرقم اقإلماءوانلاوررصم عي ناكل
 ررصلاركد مدّقت ادور دايصم اهل ربل ةافل او نييرعبلا نمقافت !يسيلو
 ي اهاورلفلا ]منلارَرَصمول اقف ,طبضي ارضوتبذ لبس انزصاللاذاو
 َنيثإلاو تر وهو ِةَيَوَبِيسرنعاماو هدوبسسربغينعاوربغيالَريك

 ةل افلارشزررصم :ولاو وكس عم نؤبإ] سكب وشنو مجرب در ردمم
 ردو دلو وعري اع در رصمنيعلا نوكسو مام( كارلا َةْفَووعَدو

 ايلاديدوماللا قفز اًيلوريملاب هشبل جلا ترتيررصم ة قي !نوكس ظ



 اهزنيؤياسل اوالاوو اولا وقتج 5 الصامل او يولي يول درصم ةيينقلا

 زرلا نولسو ةلمملا ال ايلا غدا و ؛ابواولتبلقزكاس

 يئن (نوكسو ةرجلان يخلف هحنم و ادا سابقا

 ] لخازنررصمزنيجقنغللا ةيقلاا ازلاوزؤيلاب آهن هرديغيفغر رسم

 والو فبَقَنحَو بلطي بطر رصم ماللاو ةلمما اهلا تركو وزني

 .ةمجنيغلا | عفو ةاماد اصلا كمرفَص صو قنعقنخر رسم نويل كو

 ظ ا ءو هينردب.ه دهر ردمم امل امقتِي رهو ر غرك انزدرلاررصم

 0 ةقرسو ساخببلغر رصعتت (نجورقم ةزحوم مالف دوب ننولاب

 ررصم عا الا وفن ب ايدو ص10 ةامهلا نبدا

 هيكل تهصررصمنيلملل ا !قفو ءاصلإ أ 11 م و 5

 فاهزو] اسير اسررصم ةلىرل/ن يسلا وضد و | غلا نيرش || ذا فرصت

 كلداكر در ردقم ةلممال !ادلإ كب ةّيارّمو رهزيرعنر رسم: هلا 17 4-

 كحاب |مصوفاقلا قي ]وبقو اخرب اخدررسم ةلمفال ارل امجن]وخدو

 ريعبلافحوررصم لمه ا / الكوم اولا غهضيوو ]بقي بقر رصم

 ررصم ةلوهملاراصل اوضن ةبوفرطو ةدونرصو لبالاريس نم رص بابو | ره اذا.

 ' نيسلا] وويل عت ةاعسسو ةيفاصة رجرحا ادايمصيرمتيل ا ىرم

 ةلوعا- (هن د 00 لك عي دالاعلا| د ةرفو وسو سررسم ةلصطا



 لوالاف|وعفم او |عافل لسا نرد نزو [عررصم ا وجو رجع رصم ءلفم

 نع 2 ف نيم دوز فو هت دوق تمواخأيت تقائياأملا تقوغ
 وق وكي انلاو بزكمب| ةبذ 4 (مزنعقولر سلو  اعتهلوقو ءأقب نموا
 ةرداز اهزا(دلقذا ماو ةدياف تسي بلا نا انلق نادوتقلايلامت
 هتاراجركو ةتفنإهسبج نوتفلل يلقي 0و

 لوعفموإعاو نزو ىلع ررعم ا يو مهو وهو : نيار ار (”زاربافورحُو
 تههوع

 1 نايز ىلا هعدمهلوفكا وسمو نو سيموارئسعو اربي <ورمغلاب ةنعو مياتيلاو د رثيثنمرسعلاورسيل | عمروسعم هروسيم نمو لقال والاو] لق

 ا 20 7و لوعغماعررصغ إب عنتم رذعدالءزفرسعب ناسز فاو فرساي ْ

 ررهلل فل ابسَرآريبلا وح ئالث |معغلاررصلر يثكتل او مع مقل ابقار ريعم ا
 ”ءر كار اركتلا و درللد ادزنلا نمو [مزنيأتلا فب علل :غل ابعي اقّلتلآو

 هيسوبس لاق نالوجيللاوجل اور تقلل انقتلاو قفصلل قافصتلاو

 لعقتلا ةلزنمإ |عفتل ا نولجزيرفوكل نم هردغوارغل او دطعرس ايقوهو
 باعطتلا لاقي نال ءوبيس هلاق (م قي اوريركلل ا اي ةلزنيراركتل انلاو
 رساله وصل اليغلم لمتلا ةلزنمراملتلا ناكولةبلعتلا )اياكم

 دابا كريت زم اعهراهلا وو لارا و هسامجويرلانكر ٠
 ليلَرلاوزيرنف جلا زمريثكل اهلل نفل !سرصقلاو ماللاّتفو ةر رشم ا نديلا



 لوعترلا ى للم 22 يللا الول دع هس ضرعلاك

 م |سابقوعد | شيلا يس إف نندالز اذالا تاقواريؤت نع/وببس
 1 فكرا عجو ايس ايف ن وكم اوجه اهتسالار كر ابلا اذه اقنرعامس
 ١ سايقؤيرطإعياّدحأو سس بو الذل ارْيِعر رصمو سس (يقريغلم
 ظ لاوزكام نين سابيق حا اطدو ةحرحد عرخدررصم سيلا أد

 ااعفتإمغتو لعاقسلع فول ففتإ عنو الاه الَعْفأو نيعدنع
 ال المفا ٌلعف او ال (ىتذ ال عتقاوال اعفنإ ضن او العاعت احاغنزو
 الل لعغتوإانعفا |نعفاوإ/ ا نعف م لتعم اوال اليف | اعفاو

 34 0مل ساراس ب
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 .. ةيِحوو رنه _مالماولاق ةلوق هنمو ماللاعشتتو فاللاقفب
 .قاكك اهلك ابصلاو ادن ولكني اناكول لاذ أ نويمتلة ينم
 نزلا زهاةغلوهو انلانيفختو فافلإ كاز ادق ين او]تاكررصم
 رج ريح ءايبآلاسق لتاكل اقريرتنل :(, ازكي زكئيلا لها نعلاق
 القاراسكال الل ةملقن || ضل فورحتاودقالكاذا ل ف اقل



 ررصللةيذلالااوتيشن نا ادار مال(ابئإوسيقالاو أغلاق لبق ام
 ركررصلاؤ اق لالاوبلقروالإتاهيزتاقاولاقف]مغل إو اوني (/
 سايقلاو ون الاتق ولا ءرسككاب اوقتكاو ءايل | وضح (لق أم
 ةرس |. لافي الف نمايورش ا. ون, ع افيد[ اكُمْلا عنتو ةلتاقم
 ممرصون[ نا مضعت هوجو ركللا] اهثتسا انام ةنمإبالوار سب
 وعررعي مج اعيلا لو( قغبر (يل|و مفلابل امل قييكلاناسبللاال
 لعن سايفو اماوي ةموايزغسوةنم ابوس اقياماو ورمل

 ررصُمو اكو ءايزنت اهؤلذئيزنتو هو هلوق وشو ٍةيزنءزنوكإ دعم ا.”
 ىك الكلب ساربقلاو حوتذلل وبلا نرشتو ايلا كال يييئاق[
 0 اشه نياوصوت يف ارك لزلن س يقلاواَ زاب افكر رصم
 كارم ا هلافالم ول (خيوهو سابق هلك ءرنعوإ درب ,رادلمالكرشاطو
 اةاهرشب_هيرسك ءاسؤعاضم اربع العفو يضوتو ماشه نبا
 لمعلا الإ حافلامسارلواعووتفإا نب نارثكالاهزهعاضملا لوأ قشر وجيد
 اهنا ةنسانلرر و اصم اركذ مرق (لورسوسوم او [ساوسولا رش نموك
 نلاصال دولز ازثلاررصم زد امو از موتك امرك + رس ان ةلاصا ةمرقم
 درص1 بورش وا لاعفالا لاقفتاقتشلا راد |عف (قبلم ىرقتنلو
 ل3 ءابابل امل الشلل (نم تس اتالم ناب نؤنالثودحح



 ميل |نوئلك]لكئرل ارروس

 اممارعتبو !بايلا زهد
 سل ل جرو اييزازو لثم

 يص_لاف

 باوباتازص| نجاد نب إعف ب بل اره مردف انا ٌبرَص ضيع

 | لاف مزال عثو عفلاوباوغلاويلعوزنكأو فلا نمزخ اريالو

 نسّياركلاوقخلانيب فلذا نال مرقاغا ل اقيالرلعإلقنلا مرعارن

 . (ىزيبّضلاوعيلغس كا وقيولعب قفل اا ضلاو علا نب ىلا
 ناإتلقن اهمرقيناؤبسو اكو 1 عوروجوم ُهنْلَف 55 انأل

 رانخلوإدهنإ تقم رقم نوب ن اف( لك ف خارمقفلاو زصالاوهضالا
 هيلعوركلاو ضلازاوجإةنلا مدعم (هريخو نايجوإ ه كلم لاددع
 نيعلا معضتواوز وخ(قلطم عجور وؤصعبويخو ةؤللا هع

 رسايرعنلل عراضمؤ صال جا" يايقوهو امرك[ تغنؤو
 اذهف انه يجف نا)ءارتب دقامي الا غلا يرعتللريخ عراضمفو
 ظ فككعورثررجنشرعوغع دحأولا]عفل/لعابق اوت ايروازوؤ ازهو

 ناب (ضاوهو[تجن [تفوكىاثلاكامم يق دقو ىكهنو نلعب
 تاكال [وعفرععي روقوجزانلاوزشم امل والاف (كيزالو اًرعتم

 رجوي (إقث ءعسو زك طراز اعل ًاجإ اعفالا ةينبا ضخافلإ
 ايزو باعم كو عمازهو هانعم رد |هتلوؤوالإ عسر هزي عف
 ةدوصقلاه/بلافلاإل اًرنس ل ءاولارعبركرت (يوهو ةسل(ةم اجا,

 راع :بلاقهلر ب وزحأل لع ءافلادع ءأاجيزلا |عفلإؤ ةيلغلا
--- 



 لعن بلا قفب | ىفيرموصتم |رزج اي مالو نيعلاوأفلال تعري
 هتئلكوا هبرغدش رص ومر(: زالجإع |منلا ناكن اد اهب
 [تعمنامأذا اما ارركلاو هتبلخو !,تمركا تمر كف ومر اهترصنلاو
 ين اةيشلددلا لاح اني نمماللاو ازيعل ]ل تعمو اترحوك اهلإ
 يلا رويل غنيا يرجتنا 7 | واعر نم
 تس ويري مرالو عوبب ماو رعوب رعو م,مالاؤ ةنايوزخاخال+
 (هير ارصاو نازحال اوزلعلا يرتكيازه ]ضو ا معو لاثلاَو
 ضو دارجالو ةيمدإلم رووا وكي ارذالا عا
 نيزعإةن اموفب بمر (وضا مل]ت قي[ تك طسو الا ذوساو

 وهو مرآ رس 5: 00 !واكل همرقو يف وبارلاةج ظ
 مااحب اعرالالا نوكيال ازهلو ضر عنلإو ويا طللم اب نع
 >كرح نافل او ض (هاريتحا ةيرالل انافضلل (عوضومب ( 3
 نال اهضئابالا |صخمأل

 لا عرسكلاك وعلا نيبوعلا ذاطب لج ع مرو

 كر ةزكو ويصلاةبابلاازهإو
 121 :ةلالوالإ ةّنالتل |ءزهوو (:اوحاووسي
 ل لا صاروا دلع لعوزتق

 ص سمبل



 0 وبال
 ظ سناقيصو الخ | ذو ىثو بوو لفل ىيب الغ اشال

 1 نئطعوهور ملا ناسلو جسيرتو و عر اضم ا يون

 دعو ءاوقر لعرتربإ سرقت ام لع ع هركذ اغاو بقنا اووماملا , ظ ظ 6 0 لل ناين دعا
 ” عاق لوق ماللاو|نيعلا داو حريب داضملازيعجفنا زار 0-00

 0 زم ةأباجامنةلجنرجمان الوزيعوستوأرزد قتل كريو 2 0 ناءريؤتر ل ودا لا

 ع جياعب اب وملوك كر ًاجورنيرضنب اء نم نرب نكد جن اقنيّنللا هم 0غ
 نا نيتغللالخ ادت نعم وىفاثلا نم ةراضناو]والانيضاما دخ ف

 رح (يملا كبت مانب اهمدحاو عااضللو نإ انبومادلتسمي

 0 عم نضام اوانب

 ظ الا ازه د اوشلاو اذاش نري وكرروفصعن يؤ محو وارك

 باج " ةولع فرع مالاو نيكو (ذ لا ًاعدابزا ناهريزفتو 3
 5 لاول داو »وهوا (ض نوك,ف يكن لق نافذ اوشلا نم 3

 ظ مستماصضا ةئار لعد 1 اطمن ةب دا لا ساوباوبلا لع :

 : لاعو "اريام عت ؛ اوتيل نود سابقلل لاحم



 ريضا العرين اكن :ردال زال (,ل كمر اوتنلاو ار قا وا اهكلاعوا
 (ءالبإكت / اهرطاخلاف ه)طعق اكل |لاخداومزل الاون ذعاتفتسا
 سايقلل حاز | لعل ا هدد رولا اوم (وتللارس (يقلازولاخؤيسقو لومبم
 نيذلالاذاولجفزم نالوابو ال امبالدودرموعوحالااهتشلأو
 انلوقاو قل زورسزم امنا اضال ]وفن انالر نيك ازهلف قلل فورح
 نالرورلاموزلل (يلحالتخل [نوكي نازوحبال نك لهل فورحنم((ا
 ماتفناو (ميل افلإزنبلق ءأز ضالإو مالوولالعفوقوبؤلالادوجد
 (تزقوتو (رلعٍ خلا و قوتلرورلا غر (ميببوفلاز (كولف (هلبق ام
 لكإبفلال ادوو لع افوقور سائلا دوجو ن (رورلالف نكي و ملع
 رورلا وجو (:لسنيلو لالا قفل ٍضتبف (فل|رلقنت ايلا ةإيإعلا

 مدونجب اهرع ازياوزط (ريرسلوهو يعمر ور وهب ب يترترو وسأل ظ
 دروولج رح (ال و اذ عال (ًما] لحل فورح نم عب ان نمو
 منتئامنتم مب وللا بو نال ف[ بد ءلرث اال قلع فرحأفلا وكانا

 البوق [هلا ذوو لح ظرحمال اقف قلدلافرحرجو دقو نم ةيق ,
 ك1

 رخخأ عراضمزعإ د عراضب ًايؤتسالاز ماع عل[ وباي ىجانوكلب
 ( بن رك اضمن جو اهل كيت ركع رادغمداكيب اونفتس | اع



 نيزغلل|لخارن نمزكرب نكر غلف ذ ]وعدن |طناقلو بوينس (هافحتفلؤ

 0 وس اوشلازمول ايداو

 ٠ ص امالعتن بلومانلاو الو نيولاؤ قلحاؤرجرسلو عل ايف |معنإع

 تافلف وزب خلا لع 0 امااثلكذ اوشلان مالو
 نيدلارصس :مالعلا لو مرع حل !1[(م نبام هس ازكو

 ضار نمد هلل يوب اًيرقدقرم اعز اكدر الا

 ىو يفوق ب)صالاةزوبونقلا ىور قه لاق عراضبو هزيم قس
 ضيا | ملا رقوقتسم وق نمو ا مادلاو تش زيعلا ةرك بق
 مث َفف كلا لقف نت يزبلص لاو ةءركلإ كتننب (توفنداطصنو
 لناصر نمرانلا عوزحإمحنيبكاسلااهتل الّيفدخو فلا ايلا

 داري بحط ضعت حريم «رلاؤ (نم(رسروتب نمل واو :اقييسا

 مصلاقوأس ران غني رك عتريس (ئءوطنربصد و(نبسر شل نم

 معللازم هن لف ناكر هاف عراضلافركلا اهيا قو ىلا لقوا

 _ اه ليعلم ظن ركب مرك ولع: غل اعؤبس وي اجا ناكوا ةلخارتملا
 ] ُِئ بال مركمركو | دل لوق دلعي رفل موقت 0 .(عرلاؤ لخريال

 إف ققلاو ويب اوخارءاسلا راعخ لاعب [طامالا اوي اطلانمال | لقال

 ١ يلع فاو حاز نيران وك ديا وش



 ةسيزلاب ( تكن أي امن سم ا.ر|رل اوسيلو فو نسرحاو /ى بع
 ظ " لعافلاوييببولاةراطل انافصلاياتيوعنلاوكلةلتمالذأ نيل ” :ىيبطلاوتشوف لا ةوالخوقلاو نوكبنإ بتنا عذيسانتم 6 5 ًاضعال دوليا ارم زيدا دوخكو نسما كرعلو ن وللا افصم

 عياش لاضا نيصخش لا ءيضلإ اشم مركوحرحاول | عفلا وكي
 ل اعف ويجن ام امو هياٍلا (عفا نم وسال طخ بسلا
 فرح زح زب ناب جاهلا يار اف: رهس جي عمزف وفير ارلا لكتب (.إو ايزل ناكر رصزمريؤب/قلعنال ةعيبطو تلعب ايلا ات
 زاك فرش دل كولكن اف: ق يبقا دعس ذعو بف |ر (صتخا|] اهنالا كلر خارج زحرارل ا كب سيحر صالاو زوز مير عم اركب
 كروثم ا روص ع | مسا ميج نم هز وزن ايرهتهنوكملل ازكتؤرش
 " فرحا ارو يطرشمادوجول دوما ةئالشلا ماعرلاراصغ انيب الها . صافرات قرلطبتريل مرفت اماعدلاو نكد إلا ) تيس ب وس نمإ و حض نيولا عب دوس صالأو هث رسامأو
 دشالشل |نترماءوعس نيبب نا دار | اعتالا ةزيلرخالاو ن اهرخلو التخا
 .(ساو لاوسل/ زيكو ناكر فلو اذتضإدتن ابادا ةياجرلا لح يضاملا



 . نعنع]فعالوباوملا ول اؤسلانسمبوخاوزو ال[ لعبت انوي اهرحا امتنا

 لاهشال !انهويب اعيلاقزضيبال عفب عفلوبو نافل رفيع: َيلَتلا

 .ليافلو زعير الا نميز لاس ك4: حو مرام ركو لوجاعاضبا دراو
 نلئج امو اعرلا نموندعي (ضموردضأم نيجيزلتخا و7 ل 0 دي

(مزهوسلاعر ررول !ءالكن م ءًاصرتو اعل
 : قاما نواز تخال اوم

 5-0 1 ظ قتلت عاهل ونيل مدي مهوم الإ

 هركذكالا هذال سترك ولا ماسك يلم
 "> اكن

 لبق اولا قتل قدت دولي مالا لصالاو هب وبيس (ه الح

 ظ عراضلاؤونينكاسلاهتل الذزح م كرج رلسر وب (غلابساك

 جافتناوزصال ذي ابل ثق اهلاواول اقتتلقنر وك
: 

 1 ةهاش عبد فورخزبا»تيكسلا نيارذجر اولا هن آلا (لشام

 نكض ع

 ظ موف*ءلصف عر اضمر داصم او لاعف لا نيب ابر انك يبولاخ نيللاف

و اهتوأغلا اتراو رفيع 0
 ظ ميوببس هافخءراضماو (يقيخد

 0 تفللعتركعراضمد اهئ عجز اريجلاو لع موعد ان

 سك تاو |اسم

 ةلايضعلا نم (يذد ام

 ملص سو امنعرضلا ال ىوكب انركذ
 واو

 أ ناك ضغلاربلغافل لضم نم



 اميلدق امر (كئأ وأنك اي نبإف مرتك لسد عب |( دق اميل او اولا ردك
 .. . (مااواولاّصسلَفن مورتزصالاومَوَدَت نيالا ءاقنإالبل ل وزو
 ,يعشنملاو زال ثللة سب إ طع الثلا ةبعش نك نع اننأو («لب
 . نانئاوارحاو فرح اماردإزلا ناله اسقا دل لبو دعت اي
 رامز امام لوالإ تعلالصال ع ينل ةبزممؤلي اليل ةئالثو ا
 باويارالثوهوارحاو (ةصرخبازلا نوكيا موعش فرحا ةعدرإ يع
 (كيلانبو ندا وجو ةزملا "نازي مركأ وح لاعفالاب بلوه
 لالا وهذ النِإ] هعلل ]| عافن اكامريصرنأ ةيرعتل حو
 يشل لزودزعتللو هت سل جاور بؤ لجو عضل صاب اقوضوم
 ررصم امم ؤ الل || عفلل لع اف ناكاب| ىحي ما ضرقماوع
 ويب نال, د ضركيا هنعقب او هسزعدبد عاو خيال ذلاهنلا
 راصر|ريمُبلارئاو روريصللو نعربب هتءلعجو هسرف
 دوجحولو هر (صحن اجو عزل أرصح اج ةنوزيبطلو هرغاذ

 ٌهؤصِن أو وصوم وغم ارجو لعإف ناه انعم وص عؤ ثلا
 لع افلإوعؤ وكرت صل كلتوؤالثلا )غل ]نم مرسم
 ةنرصأ وح ل وصف نعي نوكترقو اليخ رجوي ان لاو ع
 ررعما:دم]ىمؤملا نعز ع اغلا ةل ازال ني لسللو ايوحجترصتو ا

 س١



! 

هتلخو فه عع نون اوهنب اكشتلز اياهتيكشاوىالثلا
 ا 

 نينو ناكتقو اونو اعبي ا عرس اذاركماوركرو لق أووييلا

اءلخرواراغادرؤئاوئز اهم ةلوخرلل
 لوعفملا|ىليور وئلاورغل

ل عافلاو (يتالوبركلإ عزل ا.تبز ككل صا لع
 فوصوم ا

عتلا]ةبيدقنا لعاوراركد وانو ائالجل ار كاوئرلصا
 4ر

 . ”/فيكات هاغلاويا تكل اقبضعا هركأوت اليمين لهاا
 ىو اطمتاشاهاظو نيرلاربمس وال اقوم اغ دريل

 باو صراصخلا + نجزياوركذو وبسس كرب لو نيف اء|عذ
 هانعساياركأ ناب يرشحيرلا درويرحاولاوأ برشلا لأب

 مةرللإ و اما ةرقسملا ةرعاقلا ناركن اعل لصالوىلا ةرلخد
 موسم | عنو !اليلعةرهل الورد ل عفا ةيىرعتل اومن

 ب تباتكؤ ضد نم[و نايحؤبالاقؤ هذ واط هما نقي انكةركرر |
 راوتلعتفانلا تارظ|مهل جول سزباازو رلجوساو مننا هرملنر |

 عل اةباهلا عرااتنفو ىفطع اً لع (مفطع يات ارا مريع
 في | قنش اع رامز بزحبونؤفونساربعبلاةقنشرو قرفتوا

 لسو طقس اراريوبلاربوورب اطل إرث )سش |ثمو ن(يجومأ لاك

 ثّرذاداةفانلا ترماو انا (ةؤرثو اهؤ اهرهتداذاربيلا ةفزناوانا



 نيل ارك هكطقوعإ بقتل ب [زاقلاو ملا انا (نيرمو زل ترد
 وه عب لفلان ز ثلا ما والاوع اله ةيدازل نا للا ولضاو ٠
 نينو زعرمإ و ارح ا وهب زحو اديس رقم ا ناكر وما ةدازن ملل نب وازكسا ةرازبةلل نالككمزيورووصع,اصتو ]وللا
 بحاتلا نياووه ءر اخ اووسرافلا محسن ال اوهرش ودل هو
 نايعولاو هرنعإصحي ين !َعْنلا نال وارخال اةرابزلا ناله رخو
 نيل إذاضإ اوف صقل كلام نيارزع جزلاو ينونيشرك نأ رنأج
 ل كءاذمو اهفل واو ءًانيرخاو قول هعقاوعؤ ابانلإ وا
 ّىاببابلا ازهو ل حومو وول عبق ايو] خاف ىلا موف عوقول
 لوعقمو ا قلعتم ةريْكَتلا ناكاررعتمن انا اال امل اريزكتلل
 للا لعلتل ا ناحل ازال ز اكن او بريال ارصطق و _باودال اقلك
 زيكو |لءالا صوم نموىاوطلاو نالوملات شكى ان فوطو تلو جوك
 رايات نال ارث لصافادوعنملا ةئيسلو نطو رز مرضوح ةبروبللو توم ا (نج
 8 قي يلو قس اق لقوا قسلا ليا نبض وأ تقستو كل غلا
 تلزإ |رتررق وريمبل اشرح لسوء اطنم هلت مو اقس افزن :ريص
 قينوهموتللوُه داره تعزنو نلج كس وع ئارقو'زلج
 ةئوكلا وروغلاهبزلاوقزماإا جونو اوك رؤعو تعو



 (هبإ اف نيس لاهيا عبسو وسو هياونماو تب اكصر امصتخأو

 2 كقوإووكمكل ازعدوإ عفت قفاول وناس وإعف اًووسو

 ٍنياءتفضوئديستتلو )ىرشلاةكلا منبر كدرّوقيا هساردقو

 ةكربلا ل توعدوانكريوكربلعوائند ل ًاعرتكو فسار رول

 تنمكي] د ضرمو |عينسالعمايللو حزما يلع وعدوان عّرجو
 نن اهدركذ معانا ئيصر يا نيش وعربشلايعرللو ربو ىلغ
 1 ىادقو نايصويالاقازإيلا, نصرك لمصر كتم اهلل وروصع
 ؟يافوراضلا يجعل قنبر شتا ندرك ءلاقي]عفرضب
 لجو راقلا قون احوار] غو ةنونيحلو ماذصلا ْميِحْلْح من

 وحن ةرهربسللو ظغحلا | يلجي ب (نكلا نحو خ يشل لع
 هل روك زم بص امىنعم وشل | كي وا اًرج اع,تريصوا هني

 مل ادعرب]ءإو !(: اليف اقل دز ايطالوالد اعزمجو | هنا

 ٠ عريعلاوافلازبؤلالا ةبازب لت او لعافلابافلاشلاو .
 لعف امبحاصن (هرحا | غب اًرحاصتن ينث ا نمتولمن الع

 تويوإ ايزملا بنل ىاضزافاورعريز برام درحاصلا“
 .اهراشيبزب اولعتمو جال مزملا بش مرلبو اًيرص اهراشو ورب

 لحاف نا [ججكو عينها كد ةيديز كراش, وبار كراش نم نال ل



 رخالارمالاب(ةلعتمزبرمالادح ايا اللا ]ممل اررصم بضل عاق
 _اوعغمإل (ر وتم مرالل | عزم ملا]عاكراصإ ع ملا ]ص|بل اكراشم ظ
 هابارتكراشمورخالإمالاب فلعتسم نيم الادحالل ل سفؤص د انسإر وقل

 . ىلا ايرر,س دعاوى لا يدعتملا لعن ئبملازعامر 2
 نوب نا الا بوش امي داحو بوشن ارير يربج وكن يلوعفم
 قرنا هدلاكولصا مضيقموم منيل ةءزخان زو هنسومد كراش
 552 ريروكزفمل |لكذ لصا رضتفمو كراشماداكالزعاو نم

 بؤنلا اير شب زا الج ونش صاونتقمو + اش عاف لراشم هاا
 كرفت انناوب وئلاوضإ فز صاومنغمورب وهم ذاحة كراش ناق
 قريرمتلاذ | نو عمون ؤمضو فصار يتلاعب رششلا |[ مفعم[ عافزوليودح اق لوعختلا م اشونيلومغمم اب اج
 [مفؤممو عزا عاذ كريص ,ساكاذاجؤع نان لافعاو هسا ةأع

 ماقال زمن اذل ا رسقل اورغس و زد(اسو عخدو عفا دوك تميل
 هلوا (.انيوتفزحوهو ن انذار بازل اهزرح | نجي رضص (م اكان
 ]ضو[ عفتلاب [لوالاذ ااناتلا او ايدلافةرعلا لوا (ءاوأتلا

 لختنعإ كر ورصّضواطللا عمور كض هيركر طخ اوك ريدشتلا ل عف



 رسكو رك واطمكلا هر رصميذيإ ككنانريسكتلا حك رورسوغ
 دموي وص ئلطيإ هلا عاق الكتلة عمو نلكتللو عواطم
 يمس ]صج نرقتل كلا وصجن كين اولد تو ةيالت
 ' لعافتو] عمتي قرغلاو اللوحات اروع وهو هيث الكر رصم

 ”لعافلاناوؤعاغدل لص اجربل (ماغعؤص !ناؤاىكاتشا عم

 له! فل عافلو|ملجر وكب هلم ليسَ ذل عاملا نال لوصحرمإ
 لل نموتلامزصا اخ الون اذ زا ابى الاجر وك/نأ لاما

 نام انبتذمو ةراسوتزغكاو اا ترسونوكإىفلا
 نبا

 ددز مانع لعغلازعوتل(مرز (حإعائلانا ءانعسوروهيللو ل

 هانعمو لعمرك قللو جرطلو غالاربز بداح مم ميو
 ةر مرعب ةربزخ افللاصحإ ندوه ولمغلا 1(: مقتل |

 للا ت ىؤت نمو دعوجرمب عرج هتبرذنى ا تعج ماو
 ةوك نالوا ظعتور بكير لطللو ةعدر ال جيرتلا (ةصقطبا

 ' نيطلارجواعتراصها ةاركات متو زؤر يرمللو اهلعم اريك

 ١ ليبرتلا عن للام ليالاور كسل كرار ل خلا رك ورح اير ان
 - قارس ئلعللو مزمرحا ميلا انال (راص|ررنتورسيقت مو
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 عشب ,:وسفن وع فنعم هردؤنورهاعتوجإ ءاغتؤ عك و فوملا

 لا نغَتب م نم ءالسلاو ةالصلا هيلع لؤقرنمو ]نسرسبلا جرس كلام
 مالإر امج نع وب ضني بعت لسلإ لعمر ارم سذلتحأو انجل
 لعتو غر دصإل اوسل ابو ةعلارضوهيدل وغلا دلال يضو ةبضاملا
 لف نعور رصنوإكتوخ درحلا ؤحانخ اللو ٌمرل اواطعلالاس اذ ارجزتو
 دب شل )مف ءي اكرلإر استضاف فورعملاذاهالبو أيل اق |]بوتو
 لكبر جو خيالو ديزالتركل نيل ير نذ انو عض :قفاومو نم أ
 لع افتلابابو الا مز الل اهيرعتملا نم] هنت مزاعم لا نهم
 بر اضواء ءأسصف ندزثا نمر رصي ا عوضوموهد بَرَآَضَنوع
 نافاوكرتشا ماو امرا ]جا نييزملاو او تشاو ارتشا يأ ئىبر اضتو
 ابرعتم عافت وك«زبل و عسوإ اي رعنملا لعاف نمال وفن عافت اذ
 رّسور.ايفلا انهم لعو مك اذتف شيدرح ا يعز اد حو ل وعفميل
 ريعلا نا عمرو ل عتملا لعافلاولا]مغلا بشل لعاف مضو ناد
 رثك]عفلإؤ نيكرتشم الا تبن ضو عافتو] هفلالذ لمن ادا

 [نمزملكنمانتلا موج نمر افك يابرفلارور يصير اضالا لولرم



 واكو 10010777

 ايف اقوادبالوعفمؤاثلا !عاريانلو الا ًاجرلزلو ائيزال نيرمالانم

 لصفلاروربجف اكرتش از اهؤمم اد ببحزم ]عافتو لاف قذلاَذ موضع
 ابوهم ولع]ءاذل اوهو لعام مإ مخل كاني ا رعاصفنينث انع

 ) لع

 راكتال اور (عبتسال )يبس ل عاو عير يراضبلاهي ازيلومولعمريغ

 ىلإ !هوعوربز براضت الن |ةي|واري رورعوراض ما او رعيبت براَضا

 ظ لاكلإو للضاحميئ لير رصمؤممزا اريظال حافلا نإ اعل الزلل مدا

 ءالداعل بيل ناربطب ااًريز ذاف|فاغتوريز اهات و نعدتنمز |

اوتوإ فنعم و هلنيّيلصاح(تسيل امناومهل ةلصاحئلْوْعَلاَو
 تين

 هترعأر ىيلعاف عواطمو نعضلاوهوز ولا نمتينووارم الإو

 فرساي اعفن اللب (لوالا باوباةثالث :رهلا ول وائزلا د دعاتف

 2 نيائاقنيفقل مفر كواططوهووهو نونلاو: ةرمهلا ةيارب

 . دكوابلوإ دارمم غلبت نا هرم |نيبجولعف ةعواطملا ناروؤدهع
 ش . عطقن(ف توطق|مللوخ وك ءرابتخا فلا ذم يعلررلا | حافلا عااجملا

 هندرا امؤجتواطملة دار !(ميويل نإؤ كن اف همك طحلاو

م امي تنص اهفكدنا اماءزم لب اعاو أىزم
 ظ ىلاثلاو ل عملا ن

 | ريسالاتقلطاك يبت ابزمفتد ا «فلبتف(ةارم شل نمردرتألا



 ةرارارنع وا ممذالاو قالطنال اذعاو وهذا فرصن اف ّتْؤصو قلظن اقريسالا
 محو اطمؤ مضل نوكيىذل !نالثل | ناو لاق (صزالال | نوكمأل أزيل و يعتد
 ' رقوإعوبالاقو_لاعنن لاو :عواطملازك ّةحايروتمالا نوكدواكنال
 ةمارجاب وهاك نوط  [ةوعاتل لاف مزال مفل اكواطمآح
 روتمرنؤوهو طقس عه يوهىوننا عواطف”ىونم قيل هلع
 رياضي اوهوووكىوضنا عواطف ولا نيل, ىوطنم ورب وكرت

 لوطنمو ىونزمن وكينايرنعينوجورعشلا ةروزملارضف لاف
 نقلطاب |ذزن يلد | ذمذ وكيف هتيدوعاو هتبوهالانيعواطم
 ميال سافل و دربل ا لاهتوتتا نب زاشالا ازه ل عور ايوكال وؤلطناو
 يروا رعاوق نعتجراخاك وما (رضذ افوقثل اردزن لصق بعوشب

 العد امال ارابلا ازهر ئسرلو يوك امر سال اصخ ثالث
 قوالعال نال مرغ اف ىزمرعالو مركن اف تعركلافيال ارهلوربث انو
 العم سلف ئفدد وخوم ال اصيتلمارعالاو ٌةنبزعوه ذار ,ركلا
 جارخاو نيتفشلاو نااار خب اعمل وقم ا نال اقن اف متل لاعبو
 ةعواطم اب هوصخ ام ملين أنو عالج ؤامماملا نبي مام اد ن وصلا
 هل عطورزل او ملل بوقت حالحوهو ءزاريطب ام عما نوكي نا أومزتلا



 02 يبااعتامل ]عئالزعنن |[ (دقورن الل وصخ:عواطللانأزم

 ةلشاعا لهو هارع اظلاوموضلترركتا وريزلا يس اووْمقْناوؤلطا
 هبور:زوم [عريلو ةعواطمل يعم نعي ض ارق ةةدقحلا عا عافلل | مف

 مكواطما ال |طعغنا ن ولالا اقنم لو غزردازهو مرثعو دربم ا رص

 صحا و حي اعتفالاب بز ]و اير فتالاعفا تعوام (ناب اوح نكمو| ف

 هلنممخو ,قحافرجإ اناوعابلاغةعواطللوهوأتلاو ةزهلا ران
 ,فناوشلاو عيطلاورنزمانداواروتثو غلماوزبتجاو خذ انغاللو عاد

 بسكلإؤ هل ابيار تتكاو اهل ببشتلا معربميو هللا ةلابم ا ةدازلو
 هناا عمو هتبصالال | دب كوع هروسسلاهبسكلاو ]هل سستو
 دو ناكه جوى !اعهبسكلا ]ومحب كو عم ناريرب هديلطو س تفرصن

 نبستكاماولعو :سكاماهل اه ل كلذ نمو كلا ص !قمريتكت سنك

 يلع هفالباوزمعل تبث ةيحمل,ةعرو قلخيلاعت سلؤطل لع هبيجت و

 وسال ايما ةعاو ةضعل ابسجو | حالا عضد امعم يلع د ديمو نافصو
 هإ بمخو تناكوب ةراماو هيي ا وير وهوى ضنلا هيهرتشت اههرشل انك اه

 . ليصخجؤاهروتفل راكبا كتم و ادبوردو ةبستكمكازل ل مطد جاوز جا
 تيفقل(|هفزعمب نبا عيجوفرفنلا و1 اّعاملا يسهل «ةلال دالع ام تفصو

 . طواجتولثوتجاواوض اختو ل ورصتخ|| عافت عجب و بريح بجو
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 4 ظ ةد
 فون (هوحوولنندعنر أو برطض اوبن لعافل ال مخل نوكيوأ و رواخجتو
 ليت و مزن ؤ ممل ذداو راوي عضآ نعم كرنحت اون صاوشي ناو
 نولثخاو هلو | حلا اتساوخمد وحل ازخاتغاللو حارتسا ومب علتناو رصعتس/ يعم يمتع اوك هغتس إي عمو مست قعب هش لسمو
 ممل ازا ناكذبقل اوهو مال انمإ هتف اوه د انه فاق تش اف
 هو نيسلإ كن مالسل زم ةبيتق نبالاقو هب ربتف مالسل ا هنم هاا
 (ضيا الا اذه اعم نمو نهدل (نمزهراو كل نم ةكالاغي ارز
 ةحربزخاى | لتساو حزتن اوك :فحلا روفصعنبانعربجوكرسلا
 درعتلا م متذ|ًانررتكام لاير ا يا ةزكلاو عه اد قاشتر الا لاق

 1 بيدقور متم اريخزمئيز هر ضور وف نيالا امل |نكزيراشاو
 تحن هارت نجارلآ لوف ] دلرب رعتسريغوهو لو وشد كاش نما اتش 4
 كوشي اّرعتمز كولو اواو ورم اكن جيب وشي © قيرولانئغلا

 ىلع يط اى نيام نام ام ماا ةشالثلا نمشلانل مشن اك نحيت
 با]وال|ر اونا يدراوهوري|وز هالو لوص| ةثالث فرحا ةتس
 . الاخ اوسلو اوهوتلاو نيسلاو علا ةرازبهضلولاعفتللا
 اهإو ةرانكلا نم تبلل اوت ربل تلروك كر ص ولينا امال وتل |راذو

 . موز رط انك توليل ن اف اطياحلنسدتولا تجزغا وي عنصر توكيذ

# 

 ىبر اك

 ةايريإ نصقلان يور
 دك ع ىو ٍ

 ةلولاودو |



 ««ليلدالب ولا خلا

 هبلطلا ةلزنم جور رصتؤ ينقل الزنف عيزرلارصت 41غ دل اعيتح

 اد اجوا :ةيقحإىفل نموت هلعاف لوغو !لوحلافراو او

 ' ناغبلاو اولا نيطل الوعد ِيْئْدْست انضرابذ اغبلاو يطل خا
 دبلة رخو عمل اره نعريتلاورسنيلا فصل وت (نضراب

 ظ هيبشتلاريفنلاراوصلا نايرجاملا شاع مت ازخ اوم كلام نبا

 عع خب ركرب نيش اغاو رن تا غبلادو رجل وجيم نيطلا نال
 نات اللون نير ارقلا لا 'اكيلملل نال يقورفت لوو قوك ل

 | 0 طلبنا قاطو ة عدوا ياونلادهتسار :

 لابو وجل امر ضرمزمؤيش ياي مع تلوك|مفا ةقئاومو
 نقش غم زا نسحال الضعف نود]عفالاةفاوب ا عفيني دو لب
 + يل مغنةفاومو نا اراو نابتل و رصحاو ءر خررل ارمقساو نقياو

 نم اهويصتحا#| منذ قفا و مورذ انو مزهنورباب  وعزحاتلو مرّئتلو
 رثاقاونلتتس (4(خ الشل ا نع اشغال اور زد عإ عمر زتساو ىَت ؟غاوغم
 ش نماهذومجارربلا نو هسان لقوا عجيب | جين وعرب دغشلإ(لتف نو

 2 فاولاوةزهلا نايس وسخ اوي] اعيعفال اب (افناَن يمه اك
 ١ اتصتكض راما تشوش عاوج ايل اع ئلاوهو نيزرشلايرصاو
 ظ "وح اصادإ ايلاف ولس اور وريصلليجزقو] للا وضوازبو



 ىحب ل عض ؤعمم و ةولجور صنالي متقن هول اد انندلإ اطخبمو
 ةقفاوسوزتبا يا ]ضنا عم نيتمهملارادضلاو احلا: خوتم ل ضوضغا

 انام د يولحاو ودكم غببص ابؤعمييئسلا نارتو لع ذلال د عضتسا ٠
 نككورارثلا قس | لاهتس اك(, رعتم ولحا هساف اضرتجووي اه دوزن
 قلواخ نعم ارك[ صفي نا لس ولوعكورملا نعم ريغ |اولجر امونعملاعنتما
 مهرورص ونت مىاالاةاق نمو طخ وغش اف هشبنث م ىلووكتعواطمو
 ونسلا) ولج ا وره ويل اواي عتم ,ديبجل قو انيزالعوضا يينكاو
 عمل | نع ءإ اضغن يعن اناعيفا لكءاامفر ؤننب ريدك و ال جوعم

 رخاؤرحو ى إل ازهؤالا [رعتمإ رفحا يم ئاهد هرب انامدليولحأو
 .زلثمابوإ اولا كنة امرلا وبن (نايوخ هدبكر ى | رسرعل 'قدروزؤخ |وهو
 ةلوبس هوه (مرل | نمو نيللا ناكملاوهو علا ول ادلا ٍةْمبْثم» عج
 دول انايزيةولجاولاعفالابإثلاظاو (هلطي اه دوريو حمو ولخلا
 ْ رعتسو كرس ا عم ماداذاربسل امبف ولج ل اهدمراوهو نيواول و
 . ذا اكاولعا ٌءَوِب طولع | ومص الللاق (:اررعر كر زيعبلا ورم ا اًمولحاو
 ((شيدعاؤرر قنا اكرم اق ايواولاب لقت اغاو ءالعو قنعت قلعت

 زيورملإ تريبل از صتقم ا عشب هبصققمازب نيوتن اذه



 اذكدو اح الو نعل بز م فرحزم )صال اكو رص ولو هر ق وبسرئيل اني
 وكرلوال مال ميقا لعفالإر اذ الا وسنفلا نمر سس اذا ىانيترالإ و
 ....فلابلإ ا ذو[حآ [جكح د وكاز الإ ب ملت سان ازا عر هرخا اورج
 ٠ .ظلرويعلاو ناونالارنئول يجو بوبعلاو ناول الابص اًصتخالاو موزللاو

 دجاودانب ازا عشو)ينرشلا غافر | وجال عبفل ابمطانراعاف نا
 ناوعوركمل/,] بلا يهزم ول صال اوهوةر اناهزمدرجو ةداتفلالاشر اري

 يضلل عترق عناق زر|اإطوصعن لان اتخ و اعف نمر وصقمر عفا
 اهنابن اورتكا دوساو رمي اورغصاو جا ةئلال اكرتفى رخا ةرخكو لكل

 ًاضدافؤب اربزعاقرراخا املصاوزئكأب اهكاو ءاهداو ب (غاز

ل,اغءالالعراَيلَعآبوزقنلا نمار ارفةبنجل
 ١ هيلعلارلاةيني

 لهتاباب نظر وزومتعيلو وعر اوه نك ا ياويجلا نحيوعرااكحاف

 لاقل ارضجنزموهورودزم ا عراشلاد ار كال ا نمالر جاك
 لتعلاؤوهو تفئوكاذا,ةوعر ءواطمووعاو:يفاكلا عون طللام نبا

 عملو يوعزاودرعلاو دفرا او لاقرودصع نال اهي مملا اريل
 ناغاصب أود طزتشو نيرعتمريغر| انلاوساعيناالال امذ | (مرن

ٍ 

 ' يلقلاكوتوإلفمالإاإ تغمر وكي نأو نيعل اذ حأانفم توكيال نا ثم
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 نسوا وبووعر الص | ز ايوعر اًكريالو عواطمم اللا | ةعموهو يوعز
 بهذ ل اوك العال انمومتست امءلكلا اطعارعب الان وكرتال مال
 العال نا ىزجوو (وريخعو ف اهلاوإ برشنلا طالام لن بضخ
 ب بو عيضتلا ءانتسار ذل عل دي بعون بما ماغو الإ بيس رجوم
 بيف موازتلا (زمولوص ا زعرك ديس يجب إب كفل ازاوجو ود
 (ذل | جيئوقي مالبلق امو ماخ الانمي حانتم اواي مالا بلغ وف
 ةأ ملوق (زمو)ءافلاس اهنسايمتلو ايحاديواوحار ال اذكو اقح
 فديت رع اغدالاتاف اولع الف ةلعنك ينال ضالا ذأ
 لل طفاوزعف||وتب ارزركاو عر اضم ا ةئوعري نم رمل لوزمتللاوعتل
 . لوع | وراوخ اهي /ر ويعل يهد وساو داو سأ درك اوراحاكناولالاق
 ةرح لى ناكاذا دونم ار امحا ورح ةيكك ام نيرربلا اق وحاول اوحأ)
 تشب انيرعتناكاذاووئلارعاووزحارافصدو دائر اهيذالة لاقي ترسل
 ٌلاعم او عا عرازب ةقؤتنلا نإ مالك وصتقا ناولالأءال يعترف
 فاق لق (يزو دبور يك لالا موقعا اف نارا يبرشل ىف يرلاو مزال
 دقو ا (ّيي ماذا ثوزل نيا ايزنج اذ احم ا ضورعرصمس نارفكال طرشي
 روزنماعت لوز افلا كح نمو حاتم اهرمزلعت لون لولا كعزف ركب
 ل. دوز شؤفوو عراف ةوعرو هير ويعلاوناولالاربكو ءاضدقوونمفهكع



 نوكيا لضالا ل اوامر انامل اله حو ! هالث نمو

 رو نيعلبازكيو كيو عمر تس اي] غنوا لعمل (قف اومو ضيب اك(يرطتقم

 لص اهيكذااؤاطنلادجس كم انحدار حاوو اه
 اةرحد وحد وجوب | النير نمروشنمو ل صالاركدب ناب سان ا نالريزم الع

 ترسو ةرظطسسو هساراطاطا ذالجرلا عردو عوديائشلان الف ]

 قا ابيوهقْهلمْعلاِب ( بال اونانرصم ل رجون 1 الَمملاَو للعمل

  لعتل ارضر امبركو يع تف نمدرحلا و ازشلا و اويرقم اكبض|ىفرعتيإ و

 | ياثلالكس هاو (يوخخل ضال ثلا |. اضفلاد (وتسا وزوج (غاوئإرلا
 القاؤ اةلحاو لكذم (يل اوتمد ارح عبرا ممالك ةيرسيل نال حقل ايلط

 ] ربرتنب هالزيكستل يل وززانل انام اغاو لاذ قابسو ل اقثال/ مرجان ظ

 . ةعيارتبال|نسوئ اسلو ضوفرموهن اهب ناينالامزلم) والا نيكست
 ظ ريال وواو ب ] ضيبم اميل! عومام ا ًافير وجول مد ارل ا اركو نكاسلإب

 دقزال دحر[ حزنكاسا امتنا ,ن رش انل ا ازلو زر لرقم عوذرم ْ

 قالون اوباًةنالنوروكرلريفصلازقنا اذاركذوميارلا كسي ْ
 يمعلااف ةعداطمو مدنا يازين نمسا لانا

 د نتي او يل ارنعف اللباب انل او جرعرتف ئجرح درر رصعنبم

 ظ ضبا امرصغب تذز |نيرحافإب الن صرحل اي نونثاو ةزهنلا



 روش ريزوكيلوللا ماللاريرغس الف الاب (ثلاثلاو ترقرام ضعدولا
 ممحاة دعوه اذاوايضتتقم (زيزريل نا موضعا قو ةريرحتش ةذخ | هرلج
 نال ساقريَغإسْعْدازركارر عثنقا لمع او نيودتفنلاو ةزل ا ةيازن
 هر رصم :قفاوم,ق احا عل ديو ةيْنِبل إل حظف اه يالد ديالو
 . مالل ار يرش اضفإو ال اويزميف دار نم مزمو ماجغرح امر امش اوغو
 هن ارا رطنو ؤاشترالإن ايحوب | القز مرحاك هش اثل ا ؤختو والا
 عرسال لش ]طسس وع والا جرح (ؤمحسسوياظشل اديس
 وخوبارلاةراطيبلا مضوؤشياو هولا نطو ثلاثلاو لقوم |رهووخم اذا ٌعرصط عمي رسر عا شلا]ةوحوتناثلاو
 سواسلاو دن قلارسلو لقوم اخلاو م الغلا ةزيجّواَروَنَج
 نافل ارازالاليقور ال يقر فحل اهو ب اليا ريال وق كوالا نعت ول (ْرَمهجواضياةوسافيإ لو اَرَسَلقوي
 مهكو وعما دوج ا هتسبل ايلبب وقف تيروجل اجبَبيوُجوع
 عبارلاو اوك وركملعف ل عفو طوس وي ثل اننا :براوجو براوج
 رنكملاو زي رظاو وكن هوس اخلاو هبضم رت !كو هيت وغ
 هروباراق عجدو ضخ إَوستعَتاوع لوال اجي وطن نانئاو
 قتلك ناو هررصّاو زن مدقفازكه ]اقف نوصل ئلاس



 قادت( روايالن َبْعجاو رصتااذايئالصاملاو ءافجتلع مانا

 يقولنا | لهغبؤ ىاحاللرب رافد مل يش اود ان لابو اسو .
 سلقؤو ضالاوسلقف وواولاروبجؤو ايلارطبب فوواولا ل ةوح
 ىاولاكوهرتؤو ايلا طبْشتْو وو اوالمروُج ةيوانل] يلح و نونلا

 ه”افلالاوشلسإؤ ونيزيسلايرعإوسنعتاو ويلا نكس و
 اطسونوكيائاولكلالو ا توكيامو احلال نالؤ امل الل ءقوذلا نا

 لص هيدا عرش نما عن ةريعي نيازي عرصاراو
 نق فالصاق احلال وكالئلالانالظنت اهلل نمو نطو ل

 ةولياغاوز عن الونآممرس او الص !نوكيال اغلا نالرخآل و الو وشمل
 "اح انلزوكنالفطصا ءاز ب نوكيالم الصا نكمل اذاوصانم الربو | درب دزم

 بج | لزبالخة ازخاوم الام يرربل ائكادب حرص (رطالو اوغمحال

 هبعزلاازهاعن ةاعو واس (نرطقاحل الرب امالرب نوكي ماو لاق
  هيفناثا )إو انّيالإو نايحوبالاق «نمزربئلالاوال اوه ام اق احل الل
 رغاقاحلالا و3 اعئالا ةيوعصو لش ومالنا ضومفوهد لما ىاجلالاو

 نا يتًاوغلنخاوونناكوهرورطيبوروجوغ,ليساقيال اشكو

 ١ روت ضزولال عامسيخ نم هفللاو ياريم ةيببرع لولا[ عب
 . اهلطم عنلارلام نب نخاو لن ا رعار بها زم ةئالغ لع اوما الو



 ل يهل اال زب اق اقدط اواخر عسل
 نوكز عم الهلع يف املا
 َىاَرَص ور ام ال اوشمف ال اواو زويهف ارثدكم لتسوق ارت 9
 نونضوومل ياو ذلاوهو اح الا نرجا لدالا نايجوق احلال
 ر ارماربلفز لش مالو |فوحو اوبن عل اللذل فراك بسم هلا
 لقوجومم :ارب ارئازس مزنويساا !قاحلال] راي نم
 ا ا نو لب لن شو عزم ىلا ء|| شو

 راصزاو قال الل بأ لا نيالفزع انف ضالاع تا ءارلاومركاف
 رضا ناعم اهروبظلكل ذو ارلا نزور ع(نطساوناتفللا .

 وال اكن اوم ءعوضوب ةريهلا ناف
 .قيل كمن اه اعل كر | لر ميغ نم ن ن ال)ئاف طول الاوةفلامل“

 تش او هسلا نعت نانو بيل اولا ةيردست دار افلا عورعم ان اكما ع يزتفلل ا ضول عال ععز وبالغ
 لاقاجويتت اوها والا ناك اد افلا ماىدرعل ادق نم
 ةاثلاوز اهض لاو ءامسال فراج مالو (ضيالايجاحلا نبا
 قف اوقوناقل لم تملا وازهر داعم اهل سييل ءاهسال اذا اهمالأب
 ةجرحد مرحد' اولا امتللشؤ اغا الاهل عياشلار اررصملا



 ْ اهئارخا جرحا اولافرتف نلف نافل ذل سويوخ أو عيحاررصم ياو

 انارابتعالا نإ لوالانيجوب ةكيجا تلق اًجارعد جد اولافاك
 انك اعفلا اماوزلهفر وصوب (موعو هد اطال لل عغلاوه

 [ن افروصل اضمن كد سريع يجز بضدوه ام اوبن دادتعا
 بفئاوتؤرشلا ناناشلا رية لقلب او ارعو ناطق اولومب
 لصعل نار وصخ اخوسلرن ال ارك وضاقإ ]سمت وجار دامصملا
 فيصلاو (يشل (نيرز جدال عيدرل لصف مامو نيل زييزجاكل/وه
 نيينصمان !الا نكو ازكنيب اصل اقبف نيببإضوب ن خسني ن اكو
 نولوقب امازكذ اصف ولوقيجؤب نولصت ب ابل ىرعمن ور.
 فوزحب] فب, بصنزوجيؤ فوزجب ارتصربذوهنو اك ب |
 . تحتم عيجيمالا ياوهو بابلا ها ثم والصف صفا ا
 يمد ارضوغ هانثلوب صوبي الارازملادرذلل حو

 اووانيرضوع أه انشملو تيرضوغ ةبياغل | ةئوللو اوبر صرخ
 . مرضوخ وجو أقنز موه انشملو تيزصوخعيلم اذللو نب زمرخم
 تلا و ننترضوو جو (ٌءن رضاه انثلو تبرموخ ةبطاذلاو
 - مسضنولولاواريؤلا عم لكتم[]]] وصولا زنك ببر صوخ ءزجو
 ..ًاقلانلقةلرلإ عبو قط م ويم وقي نا ]باقل انيرهوش



 22 . حرف 1

 نيلب كا مزح 1 1 بالارأذكو
 هو ,ارعالا نان
 "تمي انهن وك ل جيفني ن الصالا و, تلج وب اه او نعااسالل .

 لوا غافو و له[ ت موك ركنا هذ فص وم ناياعوقويف مالا ١
 لولب لعاترتتملاو اعفبرصت رريقلغتمر ورغور اح
 هناا !عقي اح افصنارسلارعب] جلا ناللكا * فرح

 برطررلا اجو لصوّبر أاضاحرب ضررموت ذو ل
 : ال اصويزلل ة لكم صا اكل ::لمرراضف براضلا اجو
 ل اوصاخر اعمارنا نالائراضرنز جوا .نعررقدز ًاجوخ
 ملوحا نود ةدلإ [عب اغاو بد ,اضربزو برصردؤوك اريخد

 قلنا نو تلا ا>ا ناك از او وكن اواي ا صاثاو ااا
 ةاك وفل | نال لوف دال نم ضو نيسفف نم :يلرعئمالا ذاق نيو

 . شكر تريل صام ب ان او لوث نم اولد قصاملا بري وةلعلل
 نما لإ ضاملا نمسح بر اضوحنزعافلا سا ذ نال لوقميلع ٠

 برعا رناَ[َسَتسلِإَو البار جى ب ابر اضديز 3 ةرو كر

 تاكاذ ل نمو ءادمزخالماقنإ سان

 دولا

 د د# ده 0 ااا

0-2 9 0 
5 1 3 

1 

3 



4 

 '. ةضوعمقتملل اهل بارعالإٍععاف لعل اطيقتسملا منها لخافاما
 .٠ بر هت اشمةزكأ | عت اب عاز افي وأ ئتض اهيرل العلا نع
 ايوا حو ةلصو فص عوفووف مساللو ا ممر .أشسم ةزثلل عراضم ا
 افلا 59 (ضمرمسن ارو ت (نكسلاو تاكرللو صوصخ لاو مولا فو

 ديحاو عضزمافضترانيبرثسسلا ل6 ن ام ع رضلا نم :درابشملا هغللا ب
 نو ولكل تياخلا لقا دول اع ومانإ باغ اع اضر ناوخا اف
 وهئزلانوكسلاعرمال [ بو وق لعبتريل مكر ل عو ءلوق نمإع
 الو عافلا سالى انم ا دعا ضا وكر خآلاوسصن اكاذا] صالا
  قلال]ت ديزانئوثمو !ناكاركزم عيللو انثم او دوم انسيزيرقلاربرأ

 اعيودةرثككريللاو رم اضورجكلدل اجت اك ةر[زلال وا نال واولاد
 . ؟ءاهزيمءاشمل نول تريزومكلل وشو (ضاعب وا[ يضفن اباه ءالكلا و

 اولافووضام انا رح اهودازو (فنلاوةنخل او نيللاورل اةورمل
 لصفلالعستلا ]خرب الث ابل |لعنونلااوزثآو نيرصو اوي ضو [رنص
 . مةاللاةو]والإو اهودازولسابتلالا معيالَمَحْحال او اهولمح ناو

 . لصحتلرحولو عرنع ضوفرموه أمْواوعقول الواةغلال !اودازول
 لصخاولا اودازول و بزصو [رن ب (.نمرمال ايوا ا4تملابرس ابتتل ل

 . قونلااودانولوإجو ل شإه فلا ناكاذال قتلا وا طعلاوارمرس ابتلالا
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 د يحل بجلالويعاوافلا نييؤدالا اودازولو ناضملاورءاتلالالصحل وتلا

 رد . ريزما جرجا وسيتلالنيعلاو اعلان واولاسنولو بر اضوكربزملاب
 سئتلا/نيعلاوأغل !نيينونلاريزولو[ةوحوكر ملا عانرل انو ملم
 ىس .انتلال ا ] صطم|لل او نيعلا نني فلالاريزولوإ سوت (رفياؤ خل ام.

 مانلايزيلا نيبو اولاري ولو |رضو ةئل ابملا :غيصب و ررصم |

 اللا يدل انيبنوتل اريزولورونجوكحلا [ىطلاريغلا بلال
 ةدرل |: الورجال اب (وووصخ ازيلور سل قو انضدا وه اييسيتلال
 اوغو هع ونلاوواولاو ىل الازعب للري وحول وارجاماب
 ”اويمؤابلا ومحل وفين[ ]ب اقلوب تزيل !عشنوتلبو هو
 قفلاذاواول ارحل ضاغا (نلق قفل جوبي ناوص اما صال او
 وغلب او هو ٍغرطل فرم مووت زيف و (مسنبجن ريب
 0 يقم تن ]تلو | هناف اور فال جاوبط ]جس ام
 (|يقام نذناو (كرل (ذل [بلق اويمر لصا زا ايل البق ام نالو اولا
 . واوا افلا لوقت نال (ةلَوَنينكاسلا اقتل التفزحو
 ناو وصرامداضلا محا |(: البق اميل نيا نافأو ضد
 6 ريرودلاَءودل إل! ء,فيقكلا ه انزع جول مزلبال ّجح ذايراضلا

 تفرد |قذلل ايلا هيو 3 ممزارملا ناي



  [تلقن اف لاذ مزيل ضد اضلا ةسكيت بلة رخ نينكاسلا اقتلال
 00 ودلال هاف عجلاو اورود نل اللينك

 ظ ذارنر [كتورضجو مكاوأو ةورطح3 رنر[4تورضجو مكلوأو نسى لعل اوأو نيب قؤلل اوبزم
 ا >ورغوأ تا اونعال عاطل لصال نإ لج ةدازلا

 ظ نلولإاو نال عونماوبرضةرس ابتل الا ل وصحتتلقن و ئطعل اء رز

 تريز (ها]يِقو ةروصؤولورس ابتل الاؤ كم (نلق از صقمت ليال
 ل الا اولاصق اذن || عفلإ و دحاول دحاولاو,وو عفلوأو نسبقرفلافلال |

 فريال نمتغلإعرضاولاوعرب[درولل اوعي ][ض مزاحلا دلع
 : نارياقلورخال اعزب كوسبتلالخل انا لولوم اهل هلا فرح
  ةطوكسست رع رنه[ ذم ثنا مال عيقوفل ت1! لح [لوقب
 ةقالاثور ايلا نافذ (نلاوهوزلاز ة)20] جزل نماتل نم انلك

 0 ل (ايئ1[!وصا ور اتسلا|هرطزماتلاو ةنوطشمو هذ اسلو يعلح

 تقل الوإولخ السلال عمدا نقيل ناثاضراذنؤلاو

 ظ يزاول سيل قيزط ثول ل لهو زمأوح
 ذوناتاسلس ولنا ارناف د ارضلاذ يزحآة كلو اع
 انلفاتلازلذتب ترص سوي اغلا شنؤم او وهيزلانبرصإ ديو

 ىضيرلاةيا## مدار وتجي اكرج عبرا مقيم جدنا( ا



 لاعتاّرنم :لكلا نم نج ةلزنيم|عافلريوض نال ةرحاولا اكلمه
 ةرحارل لكل اهإ غل ا عمإ عافلارييضن لج ازمع أهم لججا حسو هب

 لاقاكريرو انانبيم] ايل هع لعال)انل (اعافط عدو تبرع
 ةنبلالموزوت را نكسال اقامو نيم الضو اباوع نكد ضلي لاغت“

 ناكزاوؤعذلا عسالافطعزمازه ةامهواانكتسزاكزاريوغلاز الا
 عاف ءاشيحنرم عمو ]صنم ناذيص نما لل | عل نم زجلاك اكاززأ
 الواركاف لهل: ورعضعبإ عوا [عنل ا عرس الاوطح لزمع اضن | ناكف
 نازوحيالو ةيوحلاثيحزم|صغنم | فت الذ نانو !ي الإ |صفنمب.
 (ضاذوطعملا ن ولكنا مؤلال او صقملاربكاتل اذه ]جول علا وكي
 ةبشل يا عوولط قماح ةووطعملا نانكاذكر ا عفوطعم انا اريك
 وك .ل<فوطعم او فوطعملانيب نام اخو | ص اةدوجوو ا, بق اميإا
 (.يلإ]صافلاو ايزولخرد ةواولا إجوو طعم طصنم يصرمو («يولذرد
 لاقلذ ءاصافالاناكفوطعمانؤ ( اذ انو بلو انلرثأ (موك الع لصفوا
 (نهناكانو نصا ناكل لصاف الور ركا:ن يون هريزخ [عؤظءلازويالو
 ةرحار) اكوع |رذ عيل اوتمت اكرح عيرا ومجالات ١ ضارتا نلنم
 نال اير مذا] غلاف از يرطب صرتعي



 . تمر ةيؤلالا طهست نولسلا [جؤ (ربزمو اتلا نال جانمووأَّل نمو
 درو و |]!:ضر احتلرملا توكل ئد ال ا فزحات امر لص زلاو ىيدقلا فلل و

 يلا اظن فلالاتابث [انايرةيدرلا تغلا| اكلها | له الوش إ فزنا
 عيباملاةض فس نافريز ليم ]خا تيمنا عوطخَد الجو هازل

 وملاربض اكلاوهوزلا بيض نال ةرحاول لك ايميل: 0تاكرح
 ريق يلعؤطعلا وجدل اضقنالا حو نافإ مهلا نمزج اكوهرسلف
 لارلاو رجول كو لم/الارلاوفو (لاعََربَرْه ف الجو لسن

 دب رشلإنل]اوهو طلكج لام نبال ميداكلا حرب قف ظظرلغلا يللا وهو
 ريع: وما اطل انو ةدحوبلركو ماللا عفو :ا ملا همت كيْلَكو راقعنالا
 - ظطبالعورباره زلكعازكو طبل عودي ره لص اي ! املصا نالرضفلا
 "هيفا احا ذل امه اكورد افرح امنعذزصوا اص ان اكو
 - ط ايحرلصا طيباو نكس :ىضي اخ(وهنبب عيل  ايلاّجفو ما لكم
 [بلعتلاارهو[ربيشلا حس الام وبال اقانزه قل الاؤ زحيرمص من
 . لاعفاكركاز رواق :لعلاو ماععيستلا نا اهرحأ نييرجو نمزوبعض
 ظ لعفناو[ةفوإىفو ىف نمووصلاؤرحود ناك اءات(4لل اوت نال

 . رثكالا ةاعارموزكا اهيريس ا مولعمو (هريبؤ ال عذاوإىتخاو
 مهالكز لعمري ناكرح يد! اونن اواتلاوزقال ا ةاعارم نبيل



 طب العاص و طيلع لوق للرب ينال عبولا عيبشل انتخوه ل نملك
 لكل عو نييذوكلازعإدرنعو نييرصبلارنعإ دانجلصاو] رنحو ٠

 ت اكرص وبرر الذ (نها جماطر |لحنمو نم رم | قزح ر قفردٍرَعَت
 .دوصخمو (وبط,ن عار وعم نايرج بز الأونة اكول يل اوتم
 (مابشاو نولزم ا ءإ مالا حرض نود يلا اوصوتني ما ظو هلا
 ىل اوت مقوم ذاف ءاوبنو رح هارب وحاتلا:ث دن اتلاب (ءاورسلو
 : غلا نه (رِمز ال كاعلا(همزالت للك اييسال ةرحاو لك ةت اح عبرا
 ااصخن الاريدقت ين اذلا امنع عن اددعاكلا نمو (سالا
 نت (م تسال دزنم لك ةزجايأ عمن انلكيلزتس ناو
 .اىالج اماقم (هرنعموقبت (رعو فت بالو (رلعتووكسلا
 عفوي اهربؤب (زعانهتنما لب اقوه مات مالك ج از انت لعق
 لعالم وكسر ,س نإ. لوقلا ذعض ازيوريظف اناالا|عف امهريبز
 . اوفلا | عاذلازيريف خبجس اغاو ةيل اوتمت اهرحوبد الاخ ضوخ
 امتاواسملايببسلا اذهنونلاو اتلاز صتملا كاس من (ذمرك أ وخق
 - سرع !وفي نال ياقلو ل التعال مدعول اصتال اهوفرل | انل
 ( تدرون برم[ مف. تدشن نعي ضرص | ا ندرص |[ ثمان
 نوار خالاو(تلا (هارخإا ينال[ ما]ععفيال ةحانلق



 | , لاذ اماتل دال عجلاهضين دل | عاهل الدل ةبل يلوا نونل ا تناكو

 لصمايل جوال ك] فلا ]هل نال مف اح او رضصرمنئتبطأ
 ١ انمالكت الذل ال مزماتلافزغ اًكوبإاو ئاللغزمت نا(ؤخ
 - ةافثال مفالجيرسالاعفضوو يتلا مرعل ايتبلق إي ذيناكلا
 ' اهزةدفخا ايلا ناللاواورل قت هنفزجئازلف ةدوجوم ةيضلل
 نالاوبكع إو داو ارضوخ ةدوره او ةروصغملا تبن اتلاغل | نيب

 - بطاقو يلتن يب ووسو فخال بلغت نلبس انؤزخا ةروصقم ا
 ”تارابخال|نسو نارنه ايافيرضو نالجر اياقبرض ابق ابةبط اك او
 .٠ لا هتنا/ةلعل ازيرضازكو لاكش نؤللاوانل ارضه تيرضرك ]اهي مال
 راصتخالااًراججالارياهضلا عضوو دوم الا ةبسإةيثتلاو
 'اهتملانالّأر امجال ا ةيرس ات المدعو نار (خال !لاوجارازه
 كاتريز عتلف ناشن ةمواركزم ذاق وصل ا. اعبو | ل اوحالا زنك
 بان اهيرف#ىلالاوسيتل ال وح (نلقدزوملا ةسسيلاههالا نط
 ةباينواولاىفر ةدالعوارءتمروخارعاشلال ق مؤ عامشاملا
 1 قاضموزارفمةرتآكموخا ةذاضال رجال« فاكلاورضلا نع
 ننكلإ|بقدرحاو نعم (هو قرش كيلو وط عت[ ضو ار شم اربضديلا



 لوغو ءقراّحو ةش (شبو جرف عملوضلاو | وتس امنا ةرتكلا
 اريتسآتن[ عبر اعالانمامل حن ال ةيئ اعد ةلجلاو عاف لالا 0

 مبش | ثيحاتن !لوقورو اشلاو م (ؤتال/نمضتلربملا مرقربخو
 لوقي نا )اقلك لاريغ زا )صال اوفلا (نمرلوتد ةةغلا

 رس [َينإَبَح نام ذلة ورالرياس نيب نماقيرتؤ علا تصخأ
 عم يو امزملكإ صغصري زماقناوإ صسصريص/قيزميإ اه ناؤعب

 وعسر لاب (ملزغل تر دز قلااتلآ نمو زول(نلق فورا ر ياس
 نم اضيا رسوما ايل اوواولا )قرا ن ايببل اب نيج جزا ةفص
 !ذ !مز امو داع نمت لق ةغشلانطم نم از اهلازك افلا ل: ةىشنلا
 ؤبمملاو (يسو ةرشعلا ةرايزلا ذورحنمالا نو ردزيالاود از
 (ةيئ(ؤل او ابلاو ناكذرجي انو نب ميافقاحل ال اهزوبيعضتلا
 ((االا ةرازلا فورحن متن اكن ا جرضواولا اماو ةدازلاخورحنم
 .[تضوو اولاذ الخ و ايس ا (ىساوسبايرسيل امريصنوبملا نالو|ة قا
 دارها يلو ةرحاو ةرتر ]عري (هضلإو بل مو امنت (ةنإؤ عيل تريز
 وريامضل ! لاذع ام صعب وت اكدر ايزل او (مهل ميت ن وكب (نا
 اهنالانلف انا نبزموخ :رحو اكتماؤ ل[ نص دب نان اهل



 ضواولاوهو

 دنلاؤ اميولعجره اظل ]عافلا رخل ان اكالف عوفرمإ افلا ةََحآَمرَص
 ا 11١ اويضابا كبل الامال ز اهات انادرشا
 (ىرمت(ىاليبط (هلاركرب | امنا ل علو :بطاخاو كتم اَهَسآَستآلآ نعغولل
 (نلفةمورضم («ن اف نئنلا ةياصاجرم ا سلا

 ىف اتلامضاغ]يقو فلالاووملاٌةطساوتةينتَتْلآ ةررسابتلا ال
 نا ةاولعفيونش رمل اوي وعسل ن دكمللغابتاييثتلا

 | .مكؤاكوفا وعلا ا لا ا (مصنم
 نيِؤش هذخاف مرقمركزما و تفح جر م البط اكل خول |ر مهو هرضاف مرقم

 ةرسكأ هزم وو (هربغم ابل ذالو ارتيشحاف تبا زك
 سلق ربو مئاسربر تلف ناف حما اهؤاطعلبس انفايلاتخ
 افاو ويصوم ارب طاح ارحا اولا زابزختى اوين رطبوح

 : قرف لاس وم 7 "ف اكاع

 أ[ يتجشالو 0 الكلم ا جنو

 . رطازيعضوبو ضيفو اخإو ةببؤلا ارد اههنمّوَضآملا (لش

 3ك ايمان اف (امز اكل اووعرب وون غي وح ىغلا نم برس ام اوضرح|

 ىصالانووصم (,ليف امو|و رس الر ض ةرجويالم الحا نمو م نمور زفدوُع
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 نيلقفركزل ةرلك يمل انارب مادا مفتول هال صا] داوي د عجل اهنوهللا ظ
 .يكاشلا هلالابإل اعدم او داون ماعلا
 تن اكناق وقبرص الجورسالا ةلزيمرسل ناوبرم ىوعلاَداَع
 مس الارض او لوقن اناكقرطل نم عضم اولا ناطيسالا ةلزئك فوم ا
 ياا الامل اوهورل رز انسبل انهواملاد
 :ياطغلا رطب سيل اهالي از ىلا دهن ارعوقول ءرهةباطفلاو

 ة اضع رملا ةي اطتعلار ورّرملا عع هرم وو :غزولا نمربكأ ةبيود
 لوقيوا |ناقلواي ةياطغال ؛ًابالب ةءاطغورملا نافطلغوهو

 نلف ناني افلا وكيبرم نود 535 تابطاخلا عنب صدد درت م ظ
 لاخي داويالا ان مالها ج13 قا

 نالورطلَو نورلا نيبو وكدا اماو مدإيضلا ةبسانط ىونلا "

 اهز لجانمد يكمن معد سللاؤزطزمد ونلاو ةفشنلان مولا
 - هونلاوتحصا عايلة هدا سيلا عيا دان

 يتق هوه نفع ناي سلسال اس نوما« افابا| 1

 امو انل نيب نكس اولي سلا ءامنب 159
 فرح دامس يا يبوس يال ا

- 



 .. لاس دولار ول اضدالايتصضو تريز ية وتلا لخداف ضؤلا وفي الكل
 ْ نالوا مسا ةدياقلاو ضرجإ وال نال ةروص اهر احنا ةقيبزملا (مرلع[ح امو

 تلفاعرماهداخ [.[4//ت لذ ناف ةمالعا ساي والاو:مالعة يناثلا
 نيف تالع(:افلدحاو جزغ نم(: اهولف_ئرال داو م ازيح اوه جزم ا
 نيب عصاخرحاو جزغزم ان: ( اطلاو اتلاو] ارل الضو أولا قرف قلك أف
 الهاستبوللك/داولاق انا ءاضي الاغيجاءلا نيل اع تلق تيغو يزويلا
 نول ٌونلنروالاخرال يوي رص كح اذا نيعوبالاو
 ة ديزل فورحرب اس نبي نم نحوك يرصْرَتل اثري :ريز متلك ن اف
 حذيراكاناه ل وهي نإ باقل كتناربزص امومالك ن افروتس انآ تك ناخانلق
 "نمةازل نيل انلفرمملاو .قئاولل إى اوهو ورع ماوربزب | ملانا
 'ىسنلياعإئلعو :زملاواؤلالادازينا اما كال السجل ]لكنا فيرح
 ملزم ايلا كيا ليف اعهزلالاعنونلاد ازيد اماةرياغلا ةرينمتب
 ناعم اذ اهرياغلا كن ثنؤم ا وجي تل اهزحو ىونلادازن نا اماو يسن

 . ٠ رحاو نسا الإ قبل ورس(دل الل افَدآنل[ريتخأف اناؤ ورحم ةدالا

 يرو انا تيرم هو تيزمن اوما عك وح انل اون دوصول

 . عيزفتلل يزعل تريز مل بق نافنئبزمو غيرضو ايزمو تطال
 00071 يابا جاو سمن لاول ظ

 حا

ْ 

 ظ
 ٌْ ظ



 درت م ولبست الو حن وبلا عيلان ندب رمش دماوؤعم ايزم الك دكر
 نولاخريزان ا[ دقو انبزمر اصئرباغثنوم عجوهوذل يرعى لا
 لصفنم|صتموهو لاعفالا إي ]ضرر ضم ان انائيرهمَمآَتن يحن نال
 تب مثل انوش (ويل ناكل اد اوفزص صدر ورهو ب وههنّنو بوفرت
 ف راض نمةتاوحاهوتاماو نإ تنفك[ ل افواه دوت كا نلف
 دحو و 2و بيس ا منال ئترت نامل نعتقد (يدربغورماللا
 نال اعود نيتسيلانهتزا اغا لاقين]راشتن الل ال يلقت لسبع

 مرقم ةرولاو ةرعلا نحب انكوهذا هريخإع مرقم هنال حوؤرملا مدق اه أو '
 فرح طساوب ناظر ور اع مرقم ناطروصنملا مدقو دع ةيانكتن اكأم 16
 نموا [رك ىينتأر رجلا ب وصنلاو جوفرمل نمد! ةريصئر ثرضومرال
 نا كما اها مال متل اصالل[صتمملا مرد امن اكهلاهصتاو صن[ رظنلا يح
 رولربوها/ئتسا اهتالإ] اصقنالا لإ ] ده صتويهفلاقوب
 ةكرشلا ؤ[صغنم او صتملا اه نيزدلاَْيتالا تديره هن امر
 عوذرم | صنم نورت سرب وحر وراه روضنم او عوفر اهؤلا
 و21 |صفنمر يرغإ صتمر عرب صفي مرو صنم[ صنعروصنس  صفنم
 رورملا نال ونعوه ورا كورا عمت مرا يو ص|صفش | ورطتنا

 ١ ل 1 '

 ما امه لمصش



 "اللمع يرقي وعلا هزجو لم زم اكن اك احلا هل اضنا ةرسل

 ضفنال هريلثمو ءرياتم عقتوم عقب اناريوضلا نال صفنسر ورجل هطونإ
 ظ . زور او رمل نيب |صفلا عقبالو هيلا واضمو اؤزحاما م الر احلا نع

 - نلالاوض 0 او اا والام واتلايزلم

 اهيراننيبوشملاو عوفرذالا يملا ورم اذكار يعشلا ةدعزم
 َقببكريز الا ورعبزمامو | رجال ارم اهك/ووك[م اعلا نحنا صفنب

 لس وقري امنهلان منج | صفنما روز جارح اروج وارسل | امياكك
 "ظففصتمرورعو صف ميوصن مور صن عر وصس و فسم جوورمو
 لصفنلاور (تخال اىفالارعب و اب الو هب ارتبإل يزل اوه ] متم اريهملاو

 لصتلا الشتم اهلا إى ان ادعي او هب اع

 قزف :لممَو اخنؤمو  نافزازم الع طزياكو اجزم

 ةيضلايفو: يبول ورع اوطقسازكلو اهنمل امد باقل
 مسمن اف ةيتد ا رنغاررسبو |كرتش ابافتكألا ازهإصعائاو

 ظ نيل امتس القا ذواعف اغاو شؤم اوركرلل:زحاو ةلكاول عج
 | قو فا امل دي وماي



 1 ناو اظفيم بتونس
 نالنومواركزم ذاوةراماذ َّت الأ

 نسي اع

 كي انبوب ةعاس اصح اوك وسو نب اهلا نم بير اوباطيلا مدع أوو

 رياك مرهلة ضنا لت تسمع و مماصأأو لن
 ترم اَو ]كريه زي لا عر ضم اون بكل قفل عون عوراص

 فادلا اهياتل[سصتضا ةراصوزلاَكاَدإَدماههركذ مدقتملاءشضلا نموا ٠
 لصف صنم لجعل وزا را !تاليرصب يابو
 ضخ ءاف وتس ع وبرتبوناصرَبَو طقم صتل ار وعاد صقنم او
 كل ذو ريثزحلا [طيننو فليفو[سكشأ وتلاوته عه
 نيرتثارمهل طنب زطرنه اوبزطن دررلا ايزم ناردزل سرر يذوع
 تارنها نتيزمنهايزبم 9 ورلر يشد اسنإ 8 (غيرمدبنا ابر

 ظ رقاد و[ص قسما عووركا اعوترتعا ازيا“ (وايبرمر ورشي انائبزم
 0 ا اهتم هد ل ييزم تن ا نيرص نه | بزر ه رماه تبر هرم ظ

 لاري |, يضوه صالات ص نخيل ىلإ وت تبررضان | نتبيض نتنا
 يملي وال اواونا[ مص نكد اجبرص رعب زعل اهن : ماد وه وهوه
 اههغاحال) فانا هكوذشم [مزماكذا عملا وو ممجرغد اال هو



 ' نال 0
 راض بو اولا ِءاّمجا ةهاركك مرّوت اعورط ل ىمل ىه

 رجويالو مالا ل لونه السام

 أَوْعَصَو هنلق امرم اج يهاملا مورضم (.لبق امواو سال اخذ

 0 و عجلا لكي العَميْتَتل آن لمحو

 الضان ليفوز صال |[ عؤيرم عرفلل و سالأل تاواو
 : قل هقتلالع الإ ا كيوحلا مااا عتاومةينغتلاو
 كلذ انآ علا زضد آد تا( |2نعضروضلاو |واالع

 4 اتلاف! الئل و ةرحاو ةريت | ع هنْثتل |ريصَوميل [ميرمُو
 | اةيئاطلا نءئاقمووإةباسؤمب ةماسد «هلوكا

 ' ناو خيم غلك د |ىد ادهن قف ملأ لاضداؤ نا لعينك رحم

 - كرّقلا نوف ورح لفل وهوافذزحي الو اش الائإإ يبتلي
 اهزيطسونيؤرصو ل كنف وب فرعو ماده فرحوه و املا
 ظ نا مولي ماهزنب طسوتمل | فرحلا لحن اقزييض انتم ازببوىلل ده رك

 ٌَّ فيوم انو هييبؤيانتلا عقد دالا ناكذاق انكاسو ا |هرقمنوكي

 | دارطأ نائعاولل اردبملا نيبو هئيب ىئ انتل اوقوؤاثلان اكناو ىلع

 27 اعني :ماذافنحلا مرعو نوكسوأ ةلرحمل :ارظذرمزم نم_ورشل ارك“



 وهف زصز احافاد :رنخك تمون اعتاذااذ اهجوخوا هور
 ىزل ًافرطل | عو اولا عوقد عم حقن اهم ]بسس | عقن ]قناعملا فول دك

 ظ لولا ةلعامو هوس نماناويخلا مم
 ةتلاساي ناكوا[[وسكمم]بت اممافاذا اهلا بو كوهلاذد
 لقذتصوهوَءوَمْلا ةرسكلانم مورا مزايا ة كا ذلصف اماد

 ايو سسل-

 .(هل اننا ايلإ لقت ةدضاملا عك حقب اعل[ لمد

 نا ةيعاكعإق هيعجللا ]مج اءاهريصيد (لق م كتفناع
 نلاايلا ]عج ادم ]آَخ روكا ل علارجنلاقيف ايلا كرعزم ل هلا.

 ظ كيس يي

 فيعمل 0 رالطيمنلا الالهي شاوتبا

 مويا امو ان هسضنب موقي المزح انزا6 عقل جود (يفعض عمى وول
 تما ؤه نود ررس و ىدوضتنملا !ميصاصو (مسس طرعص ه#فنب ١

 "ردي و طبت اك سووتلا ]بل اس وكي ن اوبرا ةنا وهو هضم

 فوك هدو وجرلزكد هريضرتلجؤه نام الكر هاظو ًاشل اة انت
 ليعويفزنؤهو مهو (هاماو حابش ايلاهواولاهريمصأمل نمل



 مؤ ملاك وال! نونلاو اهرحو ًاهلاوحر يصل ورياض ايتلجي الا
 كلو ]تلي وصنلا كوبر َعاْتَأ ثلاذل اواو ؤمواول (4ةيناثلأو
 لي صو لكيرصو نبيضو (يزصو ميرو امو ضو هر ص ربوع
 تونلاو ةرصوملا عد ابي زمر ]و ةنيوبزطو نكي وإيزصو اكيرصو
 تناو]ءاغل عريض اج صتليإ رو صنم اريضل او ى!دومجيالو
 د/الإحام اتلاول عقب زم وكيد ل سةسقوذل تلا ميَيبرملَس
 ايلاوزعاف ئل انوكي نا لع ةبقوملا انلا ميْوَحي مم قالو لوعفم
 دعوا نا جبال جاكوب مام اوةباقونلنونلاو | وعفميتقلا
 . هلصاوزلا |ءافل|لصا نالللذ و َرَحاَوَملاَجَو الوعفمو العاق
 هركؤمماوختا ناوزناتل املصاورلا] وعفلل اري إفم نوكي نأ املا
 دي: بص] اج افاواريز "يبرز برصريافمل او لوتقال اذلو اظفل (مقاغتا
 مق افتاوب و مسأ هد اال ضؤل اول اكن ا تب ْضلاَقبالَم هفن

 ةرياغل نع اير صلال ,ةفاضل بسر ضنلا نافوضن  يرصو لكن
 هامزايوضن دينار ورزم ا تلا لعرب كزبو هيل اف اضلافاضملا
 ليج: بن افيولفلا] امض الا | وعفسو ل عافرحاول |صخشلا نوكب
 , ليغانلا خفي زوال ف نم ارث ونة وعفم او ءافل ايرديض



 ىاثلالوصنملاة[ض اق لوالا لوعتملاوعف الاول ةيلعافل الع
 - كوالا ومنع ًايلاو ةي اقولل نونل او ميلعا فل طعانل |مميَوَتْطعو
 لو عفم او اءافلايرييض عام جاز اجاماوؤاثل ل ومعم ا1كضاقو
 كوكب نيل انلل اف ]دال الوعغل ]نة مىلشل (ل اصف ف رحأو يشم
 ناكفزانلا | ومتملابةقيزملا غل امضالا نهولمت نايا
 ماضل هنونظمل اف( ائيز تتتطظتلق اذا كنال دوج اعإ قالا
 . نوكلو وا ايدو طم نيريبصلا.ئلعت ناهترغذ الدبر تاذال
 وعم تو هرعت إيف ةقييقملا بل وعجعوبل زوالا | ومغللا
 1 رنئاهرلا اضغلا هيل (ذ اضيع لعولْلْصتَن يعل ألا
 !١ مفنم(هرخا ىاكاذا اماو نيلصتمااز اقاذا رهز:ةضلإو
 كا اا برضا وئاضارولدلا|اهفاريطفز وهن از صتمرغالاو
 ىُح ةعاوةبترمؤ وكم ناكذكو بماف لاي هان ايا] تنل اهناو
 ىرغيرجار قد اذم ا نم مويؤم ازهو كتم اوعدبز نم نافاخأ قيرضربد
 لايف ةمرعو ترّصذ رحاول نيريصلا نيب عوبارا وج وأقل !لامفا
 ابو نةمرع نيترضزخي ل ناك فل عاش ل لاق ئتمدعو وت دمع
 (ىيونيترض ماهن نعرجب يا عزجزتمري نحو ا عزحزتم امهم
 زاجاف اه فباع وعرب ضارتعاتمرعل وف وريارشلانمامرم قالا



 ف يعور اطخو 11و يع

 ٠ كل ع د امريضلان لكشتلك ويس زيوهه وقنا ظ

 جو 22ش
 بزدزهإ |نزماهايا برضمهاياب زم (هابا برص ءرأ [ايبزوكت]صفتلا

 [ ب[! وفير طهي اب لص نكايا رض مايا ييرض اكاب از مكي ه كابا
 .. (ةولضمرح اول نيريضلا عجزا وجإع/ةييفت اني ا: الاقاماو بيز
 نييتوكلا نم وجو نيبعبلارطهيرهزفر يمل اؤيزي]تخاو (مويؤم لعأخ
 رقع ةرايز يناَداَع يأ لكورينمل| وه ؤحاوللا ن املا ن ايجور !عراتحأو

 ناَضاعجو |بللارهدو )صنم نم صنم اريزصلا زيي ايؤحاول (رلع
 امو يصوم أو سعب هاو (ضمريصاّبأن افالم نإ
 اح اوللاةريالره اطياب نال جاجتل بهذه هيلا اعاد
 1 اضالا_سضنخإ# ةرواث (يلا (:اسيص

 للا ببكرشيدعضو (نايسيجا لن لع) زدال(ةدج)عابايب اغوا
 دارمل| يعل ال علت فوزكت كدر ازييِملإ ا حاتْحال ريع ود الثلا

 (.لمتكيهازملا نهوثنن انل!ءاتبةنؤمل ايا مدسملا علاه درا (#
 - تدرج اكيوبرتحانئارساخ او انيزصانياه ا مزص د اباوكرعم ا لوف
 ظ /) ناشي (نابراضومبر امراض ياشوق



 نسم اغلا

 نوملار ورغإ جالو (تيراه)او عيوب داضنئواض عراضاواضِأاَ
 7 نال دولا تفز كتم ايل ا فيض |الكعفرلا ةلاحتونراضهلعأ قا 2. ام |نمؤ دز اق مب هليذ مر امإاعرن ات زما نو إكتطأ 1 را ااضمااسركام يؤ ابن اكوز عافلا جا فاضاير هيلا ركن ام
 ]جو وير اضوبف نا وجي الوب انعدانامو !نييوشلاو ةفاضالا
 ربزوحو زجارباقلا 1 وال[ وضاومة حور انتس ال اورتشي 35 3 ,مازتما ةرشل جوقركاريوشل او مرقت ام مل عير ورم هلصايير مب ا يره نمل وفم طاق سايترمم أذ ولهم اء تلأيل لبق ( 35 ركل وايلا 23[ (.ولول يلق ر جت .بوا كلا لفتت امنه قباسلاو ( [بؤوهاموا :لكف انعقجاذا ايل اهواولا ايواؤلا
 باططيضاملاو الوب ريك ائوَوَم ان |ربع هب لاب اطخلا ف ايو رتتمذل نلاقي دال نه يولاةبضترنهوك عراضلاو ترونه ةبي افلا وماق رتتسوانلاو بري الو غالب ىنلاةيرقيلوم الل ارمالإة بصير دوك عراضم اق ب رط
 اركتسم انائاوو يلا ُتيَرقناَلو هطسملارمالا برمأو عراضملاف يرعب اوه ذو ا هرفو تبرصو تت يزغو زر ابالا نولي
 را انتل ]وعلا ولا ءاتحيال ل غول أذ تن اك امل ى غلا ةفيص نال ابوحو
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 الع انو تيرم اتلاكة فب :ءلل اللا ءم الج ويضاو نر ابو
 نمو ىتفعال 00 اد ارم م عفن | ]عاف

 .٠ (كمي ا شعفرحئص او نيرو او بزمو [ضؤيذزاد اعزائي قفاو
 ئ ةئاتكس اكركتسلعافلاونلعتَؤاتل اوإءافلا] اوحا ٍلعلدت
 ريم هال علا ةماعواةماعلاردعو لعن رنه وزعفربر و
 ماعز ز اداوونفنالادكن موتو ضو اوك[ عافللز راب
 لزت افرحتن اكول انراكو ةدازلا مرعلصالاو ابي مويؤم وارملا نال
 ىو (مزجز ايل ع ٍهنماتلاكن كم ا ]ءافلا ل اوحا اع
 ش تنازل اهويؤ اتلاف زحز اجا اوماكن و ريرل أد اماكن اربزلا

 قحا (ياوخاونلال اتناك لب املاعت امِب اضرا الو (ىىددا
 ثيالا تالعن |ااذ وش ينانلا تلا عمن مردلغأ امد (نعم تاظوؤزحلاو أول

 اريكتارارمل| و طدرقؤ ]| :شاتلا لعارتل الريق ثويالارس الا: ىكتهازلا
 لعفلاو تول اتلإملا جامل ىزو ةرَطو ةزهو ةمالعو ةيوارك

 (هنر قع نانكم الذل مجلاو ةينشتلاقمالح كا كرمال/رسيلو

 ما هيزجوذم اوزم ةرضاورن [ضركف (ملول مس خاض و ادلصتا
 نا طع ]عفلاوه ام نع سالو + اءاونغتس م ايوإىفلاوحلا

 اردن اس ا ,نوكال | 11 خرسيلو افرح وكر يخع مازتلا+لا (دعا د مهل



 طمنلا نافل رضول ذاص وب زوجي م كلزلو ل مغلا هيلا ونس
 وهورخا سة فخال اعد ردو لاح ذو ثرريعزع (تيرح
 ؛اتل اكايل |ةناكول هلل اقيني اعف اتكإ ىذا اي [عجخفخالاذا
 ركل لمف لاقي اح( ل عتال افي نامل نينئال ائلا عمو اهتجالإذ
 عب نيعوؤرم عامجا (رزاتس لذ نوكن ا ايعفراد نماوعنتسا
 ” كين اتلاوض او نيبرضتوانل |نيعمسمق نافزوجرل لاذ ف دحاد
 َىره ةبئجم ايلا نيعاغا(نلق قياتلاد امالعرب اس ن ودم
 ًيلااولاق زبر معبر زعو مفعم نكتب انذل هسا ةما

 تنولوضو ءلكايلا همكذ نوكوا نه وامل نعلدب ىذه ٠
 درطبر | مرل سين الل ايان اول (ىالشناثل !,اه(ىلع طخ د ع
 لص[ تلق اف ىامالعلإنخاهريفك,لقلا نهريكو دان

 ولالا ناو جريرتلا سادل اللا دا مغب م اها تلق نبع
 نب تو سدا تونلا ةدانو قوم ءانجاو ن ضبا
 ءانلاةرايرو نبا اعلاراركتو تانونلانيب[صنتإ لال اهدايلا هلت ركوملا :بط أح ا ةشنؤملا حيزسبلبامر العلة وهو



 نالياقلقنونلإ|دقءانب نقود ةريزملاهزحالاو: كرام اتا ادحا
 باس ْولل(نلق] صال اوعير انتدلا نا هع يبيرفنؤ آيا زرنا /ل ومب ش

 الاوت |ر يغش توص حوى جنو ةبط |( غلا وهو رل نيف ازا
 عج اف (ةاو ةيؤملاو (مزجب قولا[ صين ان لَكَ افرس (بتل الإ | صح
 قيم اونب نازي اقلك عونموهو تين ات قمالخ امجانم مْنَنَلَك

 ملا وهذا ونلآ]ف ام هكر يلازاربامد عري تق لع (عججو جلب اخنانيب
 قص ازين عت ماما اَنلََوْملا ل صح ركل اهرع نط املا )وهف نكاس

 ليفت ودل انامبربق اغاوزوصلاو لقتل ةونلاراعالنويرستلبال
 ةقيفخملا عمزناعمركرل إب قتل ارهحام او فجر | عال ونو ةدرشم
 ةفيشتلا الا عج ءاصيع ةرطاخم ا ةرس ابل ال | صيام السابتل الا اصح
 2 فرقلفنويلادوجوبرس اجلال ار صحيح وقب ن إل اقلورعاخربال

 ركز ةبطاخ ا طفلستتلب اهو عز ول [ذْرَغال (نلقرسابتلالا عفرل
  ضصاوح نموإكشلا ءراشم او (وجورتتس عارلاو نضتؤس دا
 . مصل | زيه ساخلاو نييرقتو هني طعل او بولا كتله انا

 انمالهز ردك راضوخ عجلاو ةسيقتلاريغؤاز تدر (ىجو

 رثتس |! لووي نا ءاقلو اهجرحأ )ف ىبر اضوكو ن [ناضوع ةكاذو
 ريهضلااي لن لرورطاو ب وسنل ريزملا نود عوق مز ريمهلاَوررضلا



 1مل زج يزن[ صتماريضو اكاذا (ييسال] عافلا )عاف جوفرم اريضل اا
 راتتسإ. يتلا ةياغضيؤخلاراصتخالا اهوضوؤلاربإمفلا ثئاوج
 لءقإو اندر سالفازب ةلتض اهنا درا عن لا
 لو ةييدحلا نود ةبب افلا وبي اهلا عضل !ةركتسا ملحد
 ل (انلق نبتت و نوهرضن و ن ايرمتو نبرصو اوبو (ضلاقب 5

 وطنا هالة ين نتياااناعإ تراي الاد ترانس
 1 ول هيلا ر انشد ءاطعاد ني: لكيزاربالاو هلكت
 ءاطعإ زير رجاو]و 1| هبط ةئالثلاو نينف الإ ؤعردقمرم اولاذ | عحاو
 نيلصح ا دع /العذملا توجو يطل هيجل دعاس وحلاى تملا
 ف [هاوزكتلا نود :بيافل اكري اغلا ةرتتس 1مل وعي نا] ب اقلك
 بط اخي |نعبيززنح اواني مو تيرصوخء الليف نيزلل كلا
 بيض برقر ادتالان يانلق اموؤزختسم هداف عراضلاو

 ساوحا ور 8 .اههيروصشو (هيروزفل ةبوق ةنيرقراربالاو 56
 000 سا ةاكاذام مام

 قول 0 هم لش 0



  ريمغلارتيم] هفوإ بقتسلإؤ هنيبووطاملاو لكس ةرطاخلازبب
 الا دوخول اهيريح نود ةمرقتم ا ةميرال أوَص اوملآ كهوف عوفرم ا
 "؟صربزوك وه نها رنسا اذا اتم ةز ]ريالا مرعوهلدلدلاو

 بز لاقي الغ ارب |زوجالوربز لا وجاررتتسريفهيمؤن
 هلبال| عملا نالرتتس ضل ريك ئه بزمل | عافوهن ال عوه
 ركتس | عا دفانرابدجون لاذ وزتنتسو ارز اب اماوعو عاف نم
 ىررتملا ءاوه بمدير يف لعاغلا ناعيلوق نمز|رم نأ هوب الو
 نا عهؤنم اي صنمل قاد زغل اريصت ولي اربال نال ب عرصمل الذ
 . ؟عصلملاوهيوملا ناكول (ضياو ارض ةريوصلا زل! نمرتكاوه ةلتقل
 وهال (مويكؤز اوج عب) ع فلا نيبو نيب صئلازوكال نامل
 ريوتللعضور مول اللاوو مولعة ابعلاةيضل مزمار ويراد [ولاقائاو

 [دلعايلكانلا ور رقم ال م (ًكوشرم نوكك عوفر ا طفل زعربعل ايو
 ديس ءزاربالا رعإءاسلو ميتشلاايلاو تبصرنه امم ةزاردام
 ةبيافلا ناك اوستب مر[ دم ةز ارب الا مرجع عدل د يقوئلا ل أو برغي

 نوكزاوهةينوجهيوببس نافوهّ]ب نامل اعتلونب] كتي كلبطاغلاوا
 نول ائلَبَص آل نم ةزإربلامرعل ع بل علوا ردك نت ولي ناو العام
 تسي ورحل الدلا نهو اهو نْكجَرْصْن إس ةزراربإلا مرعي عإ بل د



 ةو (ضاي ايلا (نف اض ابار ورب (وهرهد ام نافل امسادن اكول الا مسانتسيبل
 نال يوكل لد وكي نازي اجا وحل او ار صميصقلاو ئيرعتلا اما
 ىل ياجيالإمنلاو لكل لعرب انبي مديصقشلالو ةركن ايا د عغلا
 يف نزيف مف امال نالويؤنقلا الو (ينورد ةربافال ةدايزل انه
 دوبل قيال (: هند دوحوم (سيلو ماعم موب ىوانيوتشلافزحي
 تناك وفن (نالزو انفي ل ام ارسال! مدا( اضا مرليالو اهسأ ن وكن نأ
 تي هايإ .: كام يجو ]اضم م(يفتلف/ لجل رلز اضتاللاامسالا نم
 العايرن (كناف ال ومضمداًالعاقالا نوكالري ام تن اكول (نالر يا
 الوعفم ناكن او ريهمل حول مت لع مرقتيالإعافلا اذا عونموي#
 1و صم ايو زجز وجال نو هفزجنو جيل وععم ا نط عونه وب
 وقت اربالا مرعوهو )دل رل ادوجول (هير يع نود تفصل[ ف وسابتلالا
 ةوردرل اون[ راضناينرلاو براس[ ثيلدو ضاوم ا لج كيؤطع
 مي ةينثنلاو اماو ب عؤ مدهت الهر راضةيزاربالا مدعأما نوبراَص
 -هؤيبزا|باقكو نالعاف ل ءوليال |عغلا هالُدَتَع ب موو عاطلا ]1 [ئيض أنو (هفْنَحَرعدوصولانلف هبل اهلا ترعا كر يغ ةبب قللت يوي ارو ل ]وفين |ل افلون (تمالع ومجال ذلع
 أوبضو (ضووه [ئاريزص نوبراضو أوو نا اضؤلا 1 ناوجيالإ



 تياروخحر اق يضرلا :ل اح ربْغَبَب نوبراضواو و نإيراضئ لا ى ا ءاءانلق

 (صيجا و العلا طعس دنع انتسالا نامادو ]م اعل لعإخر اذار فني ال نا
 شمل والا(ما نييهزل |رملبركو غييصل/ زمعب طبجاو نمر نعواًعلطم
 بجاور شلال اقف زانلا امآو هرخ .ارلاوض داوم ا له هرتتس |بقو لوف

 ةفسيقلا,ر مار ]هال لذ وز صفنمري ضال وره اطلب اح اليزلاوهو

 ا هنزل هفنو رموزكتلل عفا ةرطاذلل متو
 (هلعتلا ؤيصزاف ةقييصلا هن الد /ادةر (تتدلليجاو ناكائاو 2 20177( هعورلع

 نيطاخم ا عراضماماور انتدئ/نع] ورعلإولا ع اتحيال لع هلا دَّدْر اك

 ن اضتوئزر اهلاريضل ارق وي اق ارعرفو [طاخم ا ونئيطاخم او

 ' "ديزل عمت ورز ]عفا حوال وخزيضتو نيرضتو نويرغتو
 تسمو اهل ]عاف اعفالا ع نص دجام الك هيت لعن وريزلعفأو

 اموري الخاماوماق لوقو نوليالوارعو الان فتسالا | هف نوح

 اهيناوس ابا ضفتلال ف ابوي لاو عف (وا از نانا
 نوي وجو :فديملا خشم ول ازنو ىاكض اسري[ هفوسب وا (نإ | ان انه ا

 . يوي[ متلو ]دف نايف امانا 7
 2 يضل!( را 5

 ' "ةرضول[ قنص لل اقيو ىض/لا وبرهن نضر زهد وك مام اك اًءورنع



 سمس
 ضد |نقَتسم ار وشما هانعم وَلا نامل ا وهذ رسال نعم صول 0 قم ١ , 7

 ”لافياح | عتب : الإ عاف سا اهردكو مق س ابيقلاو ل وعفسوس ا ةرخوم ا

 [بقتسم. لاقي اجو ءراوج نعولحي هلو الابجونو ةرجولي| ركع[ هنا
 تالا ولطم عاف سساوه كلاب راضب ب اثم مالاضب جراضم ]لاغي
 .لكاشإل ايزمساكس آو ثر اضازاو تاهرعش البل عل وس ريشا
 لاف افلا وأيا نمر كرم رضيذ[ف ورح ا درعورحاو ناكسالا دس واذ
 ةكوقووردان_فرج طخ عُس اميماكورل و ل اوولالاوداضلا نمبر اضو

 لزلا اجو ةلصو نراضو بز |جرب تدرموح كش ةفصعراضلاا
 دبزو ار يخو رح ائراضو أ, يزمب بر ءاجوك ال احو براضلاو برمي
 هب اقل اوي ناوكيلعارشالا مال لوح دو ل اشو بر اضربنو بزب
 ريكا اتلمارل |واهيربخو اقلو (رسا اريز [ماعل وشم او و حز يؤوع نأ
 نيركو منيب وجا اوه هكنكأ ارتب الا مالو /زلوادشبملا اهيركرمو بسلا
 وكون هباشو موهيل اريز ناورنخلا) اهوولعرفروأو وف
 ٌسلقنافصوضحماو ىوكلاو لدبلا بيس ل عزج فب دارب هاف] و دض
 دحاودإو نينوي ساو َءركتلا ور تجلس !. (ري انو كلل فصال ال اك
 لدار مزيجت مدع (هتحابةركتن وكب اهل سال نإ وراسكتلا امزبب قرف تلغ
 ليو سلما اناغاوةرضحلاو نيكتشملا ]عقالطا ابتكار وضح ا مساو

 ,ك5ك 5
0 



 ميا مهاؤعب ةقيقحلا ا ءانهجبشلا سارا طفلا جم عيوش نالمسللب

 نمرتصحلاةر اش اللا حويعمي اريل مالد نيعمرح اوله جبت

 قرد6لوقت :عاجوانينثاو| ناك كطاطرطاخ او لكنلل نرد ةءوهعم قمح ا
 جراتلإو ربع كوطاخ مره لا عقت ةر اشالاو تعلو تكردا اذاانالغ

 00008 (نلمحببملاوتبل وتكوترفحت امال ديجراذلا ار ويوم امم اوفو

 ركزلا ويل عملاهتبل يوك ىريرئنو) ٌهقلَعةفطنلا قلظ .ةنيكمرارف

 بصك ارح اءازاتسالا(رعؤطبوف املك رذنؤالاقل رقت الا

 (تعضوز| لولا وجار نال معجون الافرمللجبومتو مز اهففراعتلا
 لش اهنيلكوف نمو يريرتقتلاوويقا ةبآلا ءزهؤوفج اونا

 > | 107 تمل نو كدت هيلع علا هلال ما مفرق نال ظ

 اولاقسانلا ومآ ماو نم مل|عقاذاهلاعت ومكر هزار داركت 4

 يلةوئرقو م افسلا اع هرنع نيزمؤم | ناف ًاهغسلا نم ارمؤنا

 لهلا اهيا (,ل اق لْغ اوت ًريرفتو| اَعِقَح (ظغل رج هل نوكرناريغزم

 . كج ابل رع اشمازإو كدي رج هلزنييطاذ ار وضمره .تطض اهل

 روصئحلازيبمت عونلا ازهيإ ص غم ا جرش غرشيعب نيؤعسقو مركديرج
 0 تناك ذ اهةقيضحلو :هلإلا ةراشالاع قت ةر اتوريمل ا

 فال مويلكغرصالر (رتعاري غيم ام وؤسو ةةقهإ قبولا



 ةلخ |زلا مالا مو ةارملازمربخإ جرلا وعكة فنضحلاو يما ؤيبرعتل ماللاك
 للذي مم عوضمومافؤل لكلا و وطان ناويحناسفاللو حت اوّرحل ا لع
 رص 1ك قيل ةر(شالاسناكاراورارغالل الهيل ليدر فلا نال
 لسا فالاضمن نمو (ققح د يحزمالو وبه ثبح نم:ءفام ا«
 (ءايق اعاقة راشالا وقت داو قاضتللا مالو عيبللن عم
 نيئلار حاولا لإ ,ةريزر ابتعاب قدح ازمدحاولا اء داربؤدحاوب
 قوسلاو ماللاريتنالكل م قوسلا |خدار/ هك[ نم ا هش نّيعم ا
 نيبو كدمدوبومملا ف ورواوسالا عيجزيب ةكرتشل ة وسلا ءقدؤحملا
 نتعمريغقاوسالانمدحاو براري نا نيعتفريعةثيعامط اخ
 هنا كلذ وزئيفنلا هجوو ةماسا ل ثموهو تهد كتم ا ول
 ءاحو بف ىييقحلادوجولد حاول |عموولطا اذافنعنرل | ور ويرعملا

 نوم“  نوققحلالاقازهلو عيوصومر ابتحارالخي دوجولار (بتعابورفنلا ىمقع/ 111 ب
 ميئللإ!عرمادتلو لوا |ولاقفركسملاءرجور جلل لثمن
 هنوكم يلا :وصؤ سي لوق نا وجي عبامتلق هع تييطمل وبسم
 سيلا |عزيبو ذيب متل | ازه نيب[ عل ضمد قرفو |؟ويرعس بلر صتعي م
 هنافى م ا فال |نؤللا هوجن يت ك لعل يمر نإلا اعذان اكذإب
 .دداردو ا اجؤبسيبروك/نا موكب بق نأف ماظل ةطساوب هيلع رد



 درو بالو ةائالاو اهإ. مسفة نين عاشما ذيج ومحبي
 ضايلاوطخ ءرْبوَتَو هل فعاد حوصريصب ةحيمخ الار ]رمزب نيترمالو رم

 ىلا س ازإ| صاخلأورإرةدللاةوارالوم اوهو عراضم ا عني ضموهو
 البكر تسي عيل اء اضملاصصخي اضكاصصخي اًكصيعلامإ البرصصخب

 لا ّقتان/ن(مرب بيك رعب ؤوسوك نسل و فو ايقخالاو
 )طبقتملانابزل (ق|عغلاربخ انهانعمو امضوإ اءقئس افرح ريال

 (تيفنت دك[ وسو هنوسو يا هتسفنإ اياه |ف قسما مدعو
 . ةفلحكف فؤكرقو مرتان اعل ا ةزك اعادت الا وب خامملا ٍةرتكس أل

 ن اسّكلا اهافجإعفاوشسل اقيفنييكاسلا لجامع اكئزلاًلا
 [حئلص اص اهاكحا واعلإل قبإ ع جاوسإ (قيرق وز | ]هان مرس ان نع
 لجال ا/قمن اهيئرلا اذلا نكستغ و اولانز رو اير اهل د عا ازهو
 صوقفنمْؤبسلا نإ قون رىوكلا أه اكعإعفافسإ اقيف نينكاسلا
 مآلل اوقلالالخرائاوإع مسا َرَس او رحل [بلقسةل الدوس نم

 ينجس نيس فرخ اندل[عفوس نالؤوس نور نيلازع

 فك ابقتسال|نيسو فوس نيس (قب اكو اضا نر |دو مالغك ظ

 ظ لاو يق فروت 01
3 30 0 0 0100 
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 اظفللاوه نيعلاكزيشللاو هدارو | يعكر ]4و الط امملعو لطب
 3 اردابتنكلو (ئِز وا اًمَصو ن(وم درعل جوضوملادحاولا
 ماضل ) فو لاح اؤادصا هنوكئع يت ةنيزفريع نم قالطالادنع
 22| ن ا روكمل( ]يفوز ابيداحلاو لاما فل ابقتسالل جوضوم
 َقضكيرز لكن ورلاوأيلاو يلاو ٌءرهلا هو نت[ ورجيم انا يع

 [باَعكوِإاضتيول الج روضو رحال ن هذال دقتتس ام اريصي
 :ن (صقتل اء صي جلا نال ةرازلا هز هيلا انجيلا ونيودوعينا
 يرلا ءاصت|ررجل نمره !بقن ربِ اصقتا اري رق نال انلق
 فرح اصقنردرفتن اًعراضم هانريصول عبو قرحا هثالثوه
 َرخآآود1وان[3 نينا ورحترير ملوئيدا ل: اقلو نيهرعؤ كؤبل ذم
 اضل يرخات]و ءازلاريرعت عوكل القل وارخال اب ةدازلا نأ ع
 هولا اهلا جلا زعالؤ ةزمشا تريز ول داوهرمم ابيل نايب عاملا
 ساتلال ا |صحيالكيلاريز اذ ءاقذ اف ةبي اغلا ومام مجيزسننل رونلا ريز ولو ركزموا مط انعو وذ املا ةبب اهييرستلا انلاريز ول نع مل اوشه
 فورعرازئال م دلق نافروص# بكم روصو وله رسابتلالا (نيفكي ذلك
 ىلا بيلي (ضي|ءامتلالا وصحت لق نيملا وفلان نينا
 رطيبويجابرلا حض ايو تلالابلاريذولو ةلعاذلإوم اهب قسم ا



 اى تاق نأكموقت (مطع]جلاب تلا و إبتسم طع سنتل ال ورلادبذولو
  اهيإسابتلال| [ص ماللاو نيعلا نِسِرْر وْلَدَلَم ادق مالل او نيىلا نسبدازت

 درطاوإررلانوا لعافملايب اير رصمم [ىقمتسملارسنبلال جزهلاريزولاا
 ربزولو نكي (يرل اوطعض اهرستلاال ًاتل اؤيز ولون امطوك
 لقب ناتوشل وُ نويل ايزول اذكو ايمو (نوِدا ميوسيتل الايلا

 0 24 ةومرك وح الوا ةدارل اب دفتر عإص ارم (نيلالا

 و لق (كبجن تكلعج,اورل! ء:جننو انما مهضخ

 ظ ةسمريصب مجري ) ةورج ضال [جكتردز لوو دراو

1 1 3 [ 

 نول ءرصو كتل مرههلاو 120 اضاائورحالا نه دأب

 تنؤطإولو اًعوجو| نذموا ادرمعرط |[ لل © (ىلاو رفع وم ناكاذا هل

 يناوهاغنلاوةوزم ا ةبيانللو اذنؤموأ ا/ اوكربمياقتا

 /ئاقلوبياغلا ثنؤملا ولحو اًكوعيوؤئموا | د غرك ماري افلا
 صاصخاجو (اكردرّهت ]م [عالصاجس بئلالان اخد
 نول و !(زل ارصقو لول |ريغ ةيبزول هن خةدازل ]مالا
 1 ٠ ءارملا لصخل عرض[ ىلا خي ىمناكاذامل نوملاو جو كت معها

 قع عل رتلرم(صتخالا هجووالواالا (هد. ايززنهي اءانلق



 اه ابتتمل ا قم ناب اقل ةلهو لوازم اضم اؤعمبك
 [بقتسملاق تش /لووي نآلي اقلوررصملا نمقتسوم املاو .٠ ئضاملانموتنهه اَنَلَع صام ا نمواررسم ا نمؤتشمه
 اذه ءوقول اعل ريالررصملاووقحلا عوقول || هت اَشلا طك[ ريض ام او امال انقر رصم ا نمؤتش وصال ام

 ناقتشنمالاوراضملا نا نولوخنم أى نيب وعل [ضعترتع ظ

 هيوبسس زفت هل ربو صامل لح ةياشب اهنا زمرد وم املا نم
 نوك ال يووم اهننسّتي جبوييس] اقل اهعال | مينعتو هراعو
 هنا عايلدل ماكر اررصمل اوهوةّيالْدل !ئمزخا املع . ةيانزلان !رهزم ا ارجو وطقنب| نب اهوهامو عقيو
 اماوق ام ضاملاو ٌةدازلا عبعو نح عفتلإ اعل ربزصالا|
 ناكل ا اوّرصال ا نوكلالرخأ ن عطف ,ييترتو عدوبسسميرقت
 اضل. مثل اضل[ اع ىضوم لارا ارم الأ« ةاربل ضنك جوجل | بيترتلان ايصوتال اكل عميدقتومالل ص | (ةلطم جدام
 نالل_(كذو |[ ىعلإرنم مال ضامي اصتل اول احفل نوم مال
 دوجوب اقويسائورعسريصن غرجوي ل ًمورومن وكي [ىغل ١
 هارسافل ازيا ملا ل نع جر اخلاحاغنللا ك[ف نوكركذ إعمل ديف

 حر



 ةرايزلا واوهيرل ومال آنود|بقتسلاو نئءا ورحت دير / لوفي ن | لساقلو

 ن امز رج رضعد رع[ قتسم اورج عليمن ال(نلق الصا موك
 فرلاوصالإلفع !ةرماملاوهيرل اقبالا يرق اوهزرل اوبآَسل[طع اهوم ملا
 فورت/زهاود ان /لوتبد |لباقلوإقتلاوهيئرلاَوعآَلآ ل عرز ل اوه
 لقنلل :يراتسمةرازلانالانلقاونيعام لك و نيع (واهزيع ذود

 فورا و اا ورحوف ن ام العال مصل دازةفورجي !اوج اص |مهو

 ايطاعب( واايرسعن اما |موالكف (هيرودةرخكأن يذلاورل لفورحلارب

 ايناس (اهدودازف ث الهلا تايرمباودو

  عاتازعل ايلا ظنوا ريس قلل اوصف اوهوررصلا إي امءلواياّىلتا

 ' ىلالا لا اوبلق عبط (ئلارنعم ةمالل يرام[ هلو فوباز

(هنخز عبق ةزعلا عرفو كاس ريالا ورا ريف
 تن يقو 

لوي سن نعر بن (سنا كو !ن|نببورنيب عقفأولا اكئلاؤلالا
 انا 

 وا اناورعوركيوباو انا تججخورخو ورابوباف اناتنكءيبرملا نمو نلمغ

 .  ٌةنوصاس انت( لق: زهوه اغاوؤلا رسل لوا اناتلكر اولا

 "بطا#واولانديعو ةأرقمو ةديل نيرضإعفلالااوملإةلا (زالع ٠
 انت نماينولل تذيع او افنوموا اركزمائوججوا توا امم اك اوس
 عثر عدرت مما هلا يزن رلاوهتيطاحماو عفشلاوهييرلا عراخما



 اهو اذ :لكف تاواولا وههجإ حطام علي ف فازواول | بلف ا ندجت ٠
 تاواو نالثبإحَوَوَو زاهطنلإ قس كراضم اواو دازتوواد
 هور الهلا ءاسسإ بش دال عنان (سلا إي قوع ف نلعلا
 نيلقتكوه اجوو تاروزصال او مخنو وانو كازل اتبلقت اماربزك

 لك رمل وال ]يفوت واول عاتجان اجا نمويارق نمو ءاتواولا
 ايزو لورخاو او دازيفاو او.لكل |ءاف نوكيا امير الو اولا ةدايزل لصيال
 تسيل ص ًهنرثوأو نأ! اذلوتاواوو جيو اولا نعل عاتجيو
 اوصنناو ةرشةيولتنر ويف عفو لاقي ةرشل |)يقو ةرب تنرولاو ةرياذب

 بلال نيل يل ابان اكول ام.النينبي 'غل او ةبباخل | ةجلكأتارطانغل ظ
 سساشلال انه نالزيبطاذاكرط اخ اب (سبنل | ناو نمش .افل |كريافلأ
 :يداقنل (ي1[:دبعو نوسمل (ءوالاوصاللبل اجو ةيؤرل ا[ عن نالإ سا
 320191 ةبياغلا عملو ائوممو ازيثمو | زيم ناك وهتيباغلل
 بطاقاوإكتل امس ؤورا] يانلاو ناس السوم ناكل
 نأ[ :ربعو (مرمالكزيب|رباداركب نامركيو الفتا ذ |ركداويز نال
 هراضملا لص وهلا( رآ[.زرهتل هسيرطوملاو نيب نادل
 ناشلإو اًماكهسئيط عم او ريججومنافانا اهتم وذ وزل تريز يفو

 :لعل ا ورجزم قبب الإ باغل اوواول | طامماوزل الا هرجو كتم ا اوطعأ ا .



 . فه6يريرف ةؤيلاواوهو هضفملتوماواعريطعمن اهاذا|هنلا دارو

لاغمرحو فنالاوهووَكيل اوه نحايورجَوةلعلا
 فلل اوه هل ع

 فحا ةثالْئإجيصامز اكاد ةهياضلل ةرحاتمتف /]وقيز|اءاقلو

ر عض اهيرااعارل و الآ نلت انإ (نلق ةئسو اة
 هع

 ةللعغلاب (ننآ عدوه فرحا -ببراؤعيص اهينلاورهت (ز ارح

 ليمضتيلإ ني عفومركاوجز(سفاللداب نمإعف و يدوب ًاعنناو

لاعفالا ره ها (نلقلن اقوم ةلعافملب نزن]ساو مدور
 ةمئالأ|

[ عرف نيريرتتلا الكاجو (رلاوزيحقو أ ةلاصاّد عار
 ن الو

 خالل ةزصالا نالّوقلل جرف سلاح (رل | دوصولإ نق دس ذل روصو

ل صاومام اذالول ماو اوما صتا اذارضدو يذلا إنمي نإ
 عداضم ا

 . بارعالامسالا نم هزخادجم عفرلا يضاصالا عياضم او يعل يف | صال او

علاو يونومإ بامبو فرلاهإلذل م هن يراضفاؤتمل ناو ظ
 قبل |-ا

 عم اضم ضان قو ايزعاشامز احام زك يونعلل|ماعلا |عاصإ ظ هما

 اضل رحاَويبو برعلأم الك نسلاتل يلق ءامو ]عفو زعفاو اعف

 ياناس ادسلايل نبش (ةورح ة زكا دبرالا نه فاه رو يو

وه ررملا اضم اص كو جف ول ال داامرلعإح اذ اللا اماو
 ما

 '-ةيرح عقبال[ تلقذاغرحا عبرا عريض م ناكل بر اع حف ريزملا
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 لمحو هيلع مركب[ مرسلا لو عزييولتاقبو جيبو ةعراضم افورح
 وف ولورس تلال مزيزنكال الق الالجول ةيسيجابإ ءارتكال ال غ]قالا
 قلع يلع درب لوني ناب اقلو الصا دهر بل ع ناهوسكعل و الخ ةروص
 معو ميا رريعوهو ةعير (ضم | ف رصوطب يرش لطتس اوقيرني
 هتلاقش  [ًسرِشويرب لصاق يربي ة ارضا انا نلقي ابر وهو عراضم افرح
 ىل اوت هلووكارف زجر حو لومار نعانغتل عطدق لولعفلاءلغد
 وق ق يزني يزوكا مهل ل اقيف ى]ءترغكا هوجو قدوس ازيزلا اما
 نس [قلاوالف] عك ايلا تريز وكاو فرصا هير الكم اموزل اعلان م
 [َنبإةنرجد اءاصآّتل ا نبلق صنت اص اهصخيامأو ريكأتلل الط
 ىبز اهرمبامكريل |.هيل ا ةزهنعؤفتس اهو ايساهتكداوأت لال
 هنا لعاهطاختغدصمو ازهرششتنااذآو اريرقت غرحا تجاع
 عراضم اوم ابا ميضامن اذا تاغلل صعد ٌعر اضلاؤورجشدرق
 اعيطعت مار وسكموأ ناكربخ نيعلاروسكم :عر اضل هلع الا
 رك عا عر اضم رج كريو حت اضم اف ريجكأم او نيعلا وسلم
 ركض: ملا عادات اب[ تويز بك خب وخلا ذكوضالا نبع
 رصتيون ضاملاو :ةزههلاروسكلاؤونيعلاروسكملا جرجا قالثل و نونلا
 قالو مولا كي صدتضو ةزمج | بكرعت اوال كصت توابل كب



 2 انتل تت جوورس ةرخلوأؤأم ةفتسسمم ظ

 تاركلا اجا نم مزلب نالأبل الع ةشلا قتل ك1 افاد لا اياك

 ريع نم عراضلا لوا |نورسكنيسز اهياريعن اء ب صخنو | جالكاره

 تحئانثلا ًايلاربَغ عر اضلاورح ناكاذااهزمذت التل اسهم ةيرامرلا

 يلدالاف(قلطمّمِعر اضل ا نورجف (يزم نانذأو: ةزمهلاو نوما اتللو ظ
 . بفتوعئ الج ءاوإهنوإ متون نيعلاروسككل]ض عر امهم الفلا نم
 هن !لصقب طع راضملا نولي نا طرشم نكن يعلا في فذ مديط امن 2

 | ؛اجولالاصفال وم اهريغوقمعود قث ووك نجئ/زيزارتحالاو >

 وس اماماوازمتك اصلا جكلالق| وركن كلا [ةنب يهجر (ضم

 ةكالعتئراصلاؤرح ِهبْوكَيف عنو ر اسير اضم ازبحة,نييجولاب
 قابلا يزل لاا وركنالمل عت لوخيرقوركلا :نيرإءاب نبع ولا
 *اهراد هبدل ب اوبل تاقدعءاشيا لاه قبس اكلك كر وهو ةذل_ش نال
 دصوع واو ضرمال ا ملغ ن شل يا*اهراصو اهوج ا نيب

 ءتديصتؤريعز نيرعكأ و فوقاماقستا واو اهنا وشد لو

 «لدونتدساترول لاح اهو*(يإ (يدوعاؤمرتنا ]ماو وصرا* وأمس كن أَ

 قفل !ءلاخا لقيرس !!وسو اق وخال هنايرموملا] اقم اخ ةرككب
 ًالاكذ هوكيالو ل صو ة مب |وردب مضام ىوكبذا با لى قنارس اييقلاوضو



 لاف ماقنساو جما ِءر رق او قلظن اويوسارس وإ وس اج الاكأذ 2

 ظ قابلا اضم ارك ارش فرك, قلطنا قطن اوولظش_ راضم
 لكيلا وح اهازه(و فكل ا كب هوجو دوسن ١و هوعو ضيم وبك رهو
 مز وبلا كد نيعتضكاياورفيكايا (ضدايرفو !بقعلا نيروتاؤ
 ساو لاما ينوكانباربض نس نولي اناو نيعتسن
 ةغللا هزهزهازمةيلبخالا طل نإ[ برظزمو نيعتنو ردك
 نوع زيك[ فق ير عج لا : ةفبانلا ءرنعو اكون عاج رعت لد

 تاع اقف نونلاركو و تك/يل اقف نونتكت ال دربلا ةرشف
 انرصؤماملاو وكيادا ةثل امل [لبل دل جو جاجا ضف نإ لذ
 لسرشلا ةريقلا انهن عرتحو عمل هضد زك اماه وفو ةعواطط ان
 يعم ئيشلاو كرت ىح نعل ذب ارتخالاو ةد اتصمآ::هلوأريزو| هلوفد
 و نس دكان رو[ يو ا| نمل درتإ هج اتلا ذاق هس
 رودارلاةضللا هزه أي عكر اذأ] اسفال | هزه عيب اضم, كر ونوس
 7 نا (ةلطمتع اضل فور طزب د لم فلازيزلك اورحافو
 نيعلاويإعْفْرض منال دورس امانبعلا عطس وأ عر

 ٍت ةاساغلاتيلق ال همالن وكي نإ اماو قل جفرح همالالو هنديعالو
 نيتفلل|لخارت نعاكذ نال (ماو عراضم ا هنيعب_رقفت قلح فرعانيا4



 نا

 يئن نع ووبنتداعوثبو لاقي رعراضموا كنا جييفزو مت
 ابهلاوسلل ]حف عر(ضك انضم ن انوللعو هد ويست آه ! ناو ش

 عضو ولن ةس كر كلايإ مذ هبض اماو] م هونج بسعر انضبإ وك

 لدن |لجتعربن ]دل اغيف وو لاك او نيعلاروسكم
 تاثزالافلاهةنكرجد (ويضول ميملاؤ واول: لقف انا ياو

 رهاب علوم خفي لإوالل كي نسمزسوإ ايم ضل هو
 مه اوم وز احلا ريل ةوزرعم ا ةغللا قه مه ايرزف اماعرقو

 ذاشي دل. (لارتكؤم عمس امنأ غدر و (جزمو موببرورسبقو

 قحتبهزتوق حى ن|ريبد ني زطعب نم ئاسكل[ ومس ايك[ذ نغ

 (زغيو بوف ورك[ دبعخ ارق كلذ نعز شءاوذ اخ هزنو سايق

 قير ِجطسو اهي امربتسو بهزت ليت اعإح كرو ىبرشلا ةلاق

 اللقا جارك و ملجيوجي لعوز اهنيعلا_كء|مف بص اهنكيايناو

 هال اقام لتعم همالنكك/ ناو ةزه#و اخ ىَرلا نيعل موتنعطل

 روض وي انو ٍنيِوحار فو :زهه امساهو اف توليف ابو العم

 ياكربزعيف ايإزكو عضسا ا اتا مهلوإ كى ولبت اكو لييزقعمل
 ىف مارعإؤ اقبل اوب ادارورون اليتوئيلعإع اهروىلوقب درس أ

 ةوكيزالي اقلك كذقلطا نيدوأب ةزهلابلق ع اضل انكم أو



 قالزربعةسك[عةلالرلل اهركو ا ةكاضلا ورحت عزاوي ذا ٠
 - جدد[ ضيا مزلعلاو ةردان ةكيرارضملا غورحيالانلك افلا نود
 راك ماا علاوهيرلاريازلا عر اضل هوروشهلاربازل عاف
 . لكةلالرلل ةعراشم ا ؤورج تندعأ م ايفو ةدازلانيحنمامب
 ماع: كانط محلها دك ملي ناشلإريرضلا الوضاملا ةرسك
 نس . ايلا لب ةمالعإ عجول يحل ارسطو (زم بور. م اهيرألا تاكو خ ا ]ياوت_
 روكا تاير ريالين يدل كي[ه فيو غنوحنيعلا وت سد نمد
 كردالخ[ع][]طبإَمَنل مما لع| بحول مآل و ارحوتفموا نيعلا
 رؤاطضارازلا رع ن ورتعيالم بال عبوصنموإموزمعوا عيقرمدأ
 باب نَمَرقَتنِإَسَ هبنالا اتلاف زح م لوقيذا]ء الو بارخالا
 وهوزلا|لمتللب ا نمرتخبو لعافتل با. نمدخاه تو قنتلا
 لعفلا ناموس اضم| [عةلارللو الا «احلا ءاشا وريرمئابد
 ”عاقحال دز اف !(نا قر ل خش اذل تنبع( و ياطخ وأ ةبياغلل
 مادا اكم] مدعو ةثلا نم اص ادللد حاف نعوم نين اهلا يفرط
 عاضلاؤ هولك ووزصو رب |زتج اوا نكان ارتب الام هضفرا
 عانض الإ 8م عراضملا ؤلخرسال هيي خرتس الهو عافلا مسا عمرو نال
 عه كاسر جبالا ءاغدالاز وج جلا اجو اماوأرتبالارنعوهام أ



 اننا نال نيررممل ا رنجت زبي اثلاا آي !قتيعم نعيم الل لات

 ىف و ضزفلتوفب ْسإ3ََرَجال ةمالعلااو دي اضل ةمال وال

 الن يرصتل (اقيلبصول كنضام ناكولوى رضا اةليزتنلا

 "ةهابقوكبظلتل افي كارول (يضام نافولوزقلتارانةباطخ

 ماك ناطلوالاوه صول اهل (مزحل ءعواطلل ةين اثل | هالو والا

 لاقافاوةشانلارنعإم جام !لقثلا كج وا كر م
 ئ نإإكيِبِنَتلللَع افيلوسملا ظلت ”ورءابتتور]فنت |ُسْدلاكأ

 7 كاذز صاج الجدال لصا|ىهالؤبما هز وحالفزحلا
 نأ أذ (هتنسايكأ ماوحال اع |ءزهجؤ نالو|عافللةبملاوعمىوقالاو
 ةمورصملا والا ًائلاضذصول اكول وا بتوع اذا و مخلل وبلا
 "اعل اوهامزيب قرافلا نالاتل انعفورح ا !,|عا فلن اوبتلال

 عاصم نب وىزللوبملايربتل الويشاقل ا انل [فرضولو مووصملا

 نالأتلا ةفص نأ عملو الا ناطل اقاماو |طعفوإعافو ديرشنلا |ىف

 اسال آلهة بريرحلا هل اف (يثدينانو (وريكوتز وجي( هوس هج | ذورح
 لءافلور ,وبدملاوهيلوال أو ثانا باكل [ؤورحو جنب ناقعتفلاورإ

 ندفع ام ع يننادا الشم برو داشااونكس ماو نا

 تاكا اوت نوارنل الج»جواًارارف نكس (  | نلف نيا فورح



 افلا ست اصعد وو داضل آد ببع لوم دومين

 اهروخنيكستإ تكرقلا نأ مكوك قملإئيلالوالاو
 ةدارم ازال قل ابل ن ممرات اكرخ ا اوتو التت جان |(َدَلَك

 ةهفلزع انّيرسكو تقف ونار كش الث نم فو نسنزسكن م م

 3 ةورلا اضل ناس افريعبل/كوقلا نافسيلالرمال | اذاد
 نا لجا نمدو يقي و:اوبلل ةاع ءارمديعبلا ناكس نيو آثم
 ىاكسالل نص ]ب ةرصوملا ابل] شنب هايزؤلاا ةاعارم
 ّ [][رتوم مرا ىزل | هزيل نع ري زفابلا«ام

 2و[ يقنس 3 ةبيائل كرط الادب ىوس لوقيناليافلف
 0 امينانلائجيطتو و برمت | 2م.2 جسما [نمع
 ديرخازكرلظنل أ علعق عم زبي اغلاور اطول هناكَ
 قملازسإ وقب نا إب اقلوتَيرم و22 تن اهي رهو كنولسلاو
 ورك هم ملا ةعنكس | ةبي ول امل نكست 01

 0/سدأق شتم اهو ىكضال انهدجوكْ لف اهدوحوموام اج فرعل
 لكن الصولا وي تالا 2

 عم عت لوف( مولع بج ل قوفتالو مرقت ام عيراضم ا
 دينا وضتبو |نيعلا.وسكم هرزعتلقذ نهي قول نير او

١ 



 قرغب ركع لق ناف ةروصف ولو ساتل ال اوكي سقت برعتوغ
 تسع وجي ااواص اعماعاالدانعاع يدق تلوخآل انام
 1 و ةطوو نم ل يمس وا

 ظ 1 لالا تنل قنا ياو نيبو امهنب

 بضنلاومزبلا الع (ززحو قرا ةءالعابت وبن ونإبقتل ا
 لّريفنو (نل اوان ابن ويرضتت و اتلاوايل ابن (رضّتوح ف | اعف ال إو

 مرضت نو( ضت نلو شرفت /و اوبضتامإ صتملوطقف نل إن

 وفالزل [لَاقلاريرص [اضن أر اص] عقل ارخ نال ذلة فرغت ناو
 ميلكارعالا ارحار زعتف لكلا طس .وةلزنمب ايلا وواول اكؤلالا

 ' لك اركيالزا اعيرلل م الحنون هير ارعالا م ىلاوجاف

 مل الونبإ اى نيواوو:ريؤل | عامتجالآيل اوواولاةئلالا

 ةر انريع نمري (ىفل عر ارعالا|رج !نآم الو ماا عابزالاهررحا

 هن افييرقين ونال اعافل/ دز ف مز ملاكي نإ لاا نمو عاف (زال
 اضباَوق ىرحانوبرلعإخرب الف عيرلا ةماعلا و[ ءافلاريبص

 ى .|ةزموضاداؤولعفو ثمن اهلل مالح هاجسي اتلل ممززع

 َمقْحاَلْوْعَلَوَأ ىيتغل يلا اقيشرن اتلل:مالعزورلا نإ حازمو



 عجن موتعنم اق امل وزد ناي الو لك ةتكيتات اتساع وفعال
 عج ايلا امجا اقيزاىل وال ق اولؤ ميقوغلا اتلانم انةيطاخم ا

 5 افلاتعوضومأيلان ارسم شح ب اقرف ثيافلا ظ

2 

 ثيابهم ان ايتن يدش يلا انلةخين ةةمالع
 ”هانعبإة ندي[ بقتسل لع ادو[لخد] اذ ادري اضلاذحب ةرم آم
 قضايملاإا انعم قناماويمالان امنا اهقتالادلل ملاذ امز نم

 يل|وط املا زوم | هنن اءز خب نك ولآ لَن اتم 5222
 ولا يقتل [ لك ضيقنلانوايكمهو (نرع تدخن اوك[ مقتسملا
 لين ةفيص و درفنرم الأرينا ورم الإ و لصق ليزا ل يليزلا

 -[ءانلنعإمنلا (ببلببؤلا يملا ةيمزم اشازقز منا
 بلطب اللا راضم او ض ملال عفلا ايل طد اولا جوبرصلا مب جرت
 ةطريصل اررمالاو مال سال ايل خ ريل عافلاىلطا ام اول عغلا (ني

 بمر ويرترل (ضنل زمر وبرج [رفسإ هم هسا ]رنا لف
 مالهورحلايدؤدنارَّقحب يومرمالا نال :ؤيصلا رمال [[!عمزئاماو

 مملوك يضيق ان عراضملا ةفبص الو نرحل ا يلع د دقو لاوخا

00 
 رص متل ا ع



 نيبضوكلا هزما هيل محلا ف: (هزنب تكيس انه عراضم ا نم تشم ظ
 طلوتر رصم ان مو تشم نأ ريمصل ايوضام انموتشب اي !امضعبهذو

 رما نوبل زماق مالا اتربز ملون د اقلووماملاو عر اضملا !

 عراب للا نرطزم زال جراطأطسو سبادلاو اال (نلةبط اخ
 رمال اوما بط سر اعلاه خردل اداوملازيدحاوهو جزع ج
 لغعلإ ال ىمصو نعارد ازارم || عذلا نوكورب راض ورح نمم اللاًاضناو

 . فورجزمم اللا ناركذ أ او صحا نايزلا فرخ اديبقتارو أن

 رداو 008 امرياؤرلاذورحوهول اوس (قسرباوزلا

 كول الإ[ اهيذزال اذافعوباوعو رعاشلا]رقالمتسولاو
 ناعلاتيوه 60 اًمعوبا هرخش اةرياوزال ف ورصزعم اقعابالاس

 م البلا :اشااكاذوزحنف ءوصوم او لوعغسن ارسل املا بجاو !ز

 مرفتملان اهزلا ذي أسوق ارو ةّيبساذلاو |وعفمو ل عافو|ىف

 ”ىانيتعفدكتدبجام اق باوج اس (يعلاوبا لاف (مسل ا تببوه

 اهدزدا امناو نيترعتسيبلاو وادم اتامسل نيبو هربا ةرل قرح
 ةزمئاوّتلاو ايلاوو اولاواهل اوفو تيبلا ويح امنا وب الكلركزل

 (رمبيصمازه ملام نيالا قت ويل اوئالاو مملاونيساو ماللاو
 فض ورحل نينئذتم | نيّيلحلان مب 0و | (هرحانييرعو



 نفت اعلام لني ماللاوةزا هز انا ةنوصقل اذورح ا
 قلامزب عجيرفت ونا يبرم نول نا اياففح اً وصقم اوورحم الك

 ب 5 انه لاق ونحربعزمن ]رم عبر ارح 0س

 ا وقيد اهلل رستون امل وسم ةبامز هسنا مويالتولستو
 ص ان | انلفريحاو ايه عازال قي نا (قح هير ضمنا مالا رسك تمسك
 ل اهتالو ملا نالاضاصتخاو اهنو2ره] التسيش اهاانرك
 ارق اعفال دعت جل افارسالارصنكجلا نا اوف آَس ال فرجا ل زنع
 بضيلووع ان وجفت اوواول ب ننكسا ان الح او( السالك حو دل
 لاقواريزكاوكبيلوأيلق | وامتل ه اعتر اهيصيلف وتو ب رضيل مو
 فتكورخؤانلاننكسااماعرسكو مالا نوكسن رف مةفتاوشقيل مثيلا
 ضي يطل ىتكو زيف قس لصالاوداضملا و اذلاوحلا نوكسرضعو

 نلوجنافو اولا قن (هبووه ًامنوأولاءماللا نيا إثمو يأ هيلو

 بيااغلزرماؤ ماللا تريز ل وديوان افلواملأ ولو هول ايو
 لصح ءراضملا ة|ىف اجولالاو ابل ا وواول إلا لعل ورحنم درب مو

 فورصرم لعل[ هورصو مالا ناووننمقتشملاو قتشملا نيب ةسسانملا
 بوضرقر سم[ ةلعافرع اغلا رمأؤ ممم! موح انلفرب اىزلا

 نكيالو اًيهملل علال ةرازو نأ ابابا ناب داوو'(يواولا نير



 (ماو ءراضملا لح دالل | صول | ءرهو نكاسلإارتبالا مضفرل ايلا ؤواولا ماعدا

 ٠' 1 التل وزنا سارحدت عج نام ناؤ د ضم بز نه
 افاعي زل[ بقنا ورحهزعإ عياضلانيرمالاوعشا اذالوقجن
 نيا وفينا اخو طا رماقربافلإرما نجومنا انلقط اخ ارم
 رما نودطاخطيارما طروكزلاذزخ او ١ !لابقتدلاورجفزجو افرك

 يف نمو هلاهتسا جزنكاو اه يتكلم يف ىزح ا نيعاذ | اسليياغلا

 دوهيخيلل تق مادخل ضيا فبطانل اًرمان الح نمو
 0 ل غول تطورا هايل

 انلق 000 عر اضل ة رصد 1
 ' لوين |لباقلو نكس اء ارسال مضئرلقطنل ا جاتتف اليا عاشت اذل

 ةنيلسا كاان هركأ اما نلفاعاو ب ضاره نرك|
 هزم هأظف ةبوسكم انهي ؤينا (ىرلا عصا اذإ [صالإ ئئنرصولا تارك

 كجم ا جات اهيالل رحإ ولا عرتككاس ةكرؤم تريز انا يد وسيس

 اهعتزمو ارئلا لاق, مو هجونيريل ةنلاس أزد ازف جلكلالوا (َنوكل

 لمفلاواوهيزلا فرح ا نالنيتكاسلا اقتل الرسكلا نوبرمبلاارافو
 ترك غر هالؤلا انئاوا نوكسلا (,لصا ورح ارباسو ءزيهلاو نكس



 مهلا نكس اييؤطنل الإ صوتلاريتضا اً ادى ورعب ال اقكذل ترسكم

 نب ءلاق اكيزحلا نمقطنلا لو | نم (نرال ام! فورم ازباس نود .

 اهرهداحارب يضف هرنجلاق اميين ىرعإ وا اهزاماماو ناسك با
 للا ظاوفسل ن ويؤوكلا!اًوإ صو ةزيهارتيمت ةنولتخاو
 !سايمي| لخ ا ناكو كاسل اة طنل اول اببإ صوتللن وبرمبل ال او
 تلزهؤ ال صإسكلاناكاذإ | وقيود ومن نا «اقلةكازل ىاسللا
 (نلق موهعم يف منلا نيع امنا ثبُو هل ركن( /يزصولا
 ةرككزم يورخلا مزلببكا و ةركل برنت ناطبنكا غسفم امنا
 فوزحناشلاريضارمساناوآيل [[عوّولا معلا ةرهللولا
 لياقل وريد فلا لا ركلا نسون ورذما مرلب لجوريتقسب داليا
 ركل نسر هي ورحلامرلياذاو ةفعلايلا ةركلا نم جوز (ناإوقي نا
 مانو كاسلاو اكلاراشعا النلق ةنكاسيؤ اهلا نبتوكسل اول
 قعر رصص|زجاحن وكي نكاسل|غرذل نال كاسل اف اهل ربعي

 نموو ]مّ نمو قث مطلاولا ةكلا نم جوزح او نسيني ملادئعو ا ظ

 ةوضإو ابجي دنع ان صحانج اح توكيل نكاسلازرفلا ناؤجا
 تولس ن اع (َنب («لبق امر اسكتال اي نول نوكسو ق اقلإ كم
 داولابلق دعي]اقيو بلقت ال او نيصحزج ا جيزي نونلا



 دك
 _ نيسحد ادلاىرعلاتلاءاشإى اهنا نكأ عطوة

 اماوعمايوال اعفال|بايوض ابو ا اكتبل ارب لب زال خخ نازكيالو ديحاو
 نكي الو قبول جئلابإ كلا نم عورل ا ناز ركام العا هزم ا
 الذل فن نا كم الوركز اهب انهداسانشلالال وصخ [مرنيةزمهل اقغسنا
 دوك عم نمي] ةيولالا عم وعي ناب اقلك رنكأيرم (بتل الإ[ صح
 امووؤفيانارس انف إ ديت مجلو جيم وجيدال قف ان | انلق كم نأ مقحو
 ةزكلرصولا [هعمهَلَصَل فا وصوم بل لصال اٌكَرَفَل آول د امثدل

 تقحل ا امو نع ساوعرإجوبالاقو نيننوكلارنعازهو][هتللا

 صو ره نيرصملا ريع لكلا ةزهو ةزهلا نمي اور سولا ةزهبف
 لاقفىنويهرششا امو جررل او (لعوقستكا ن اعاولرتساو
 ةرمهل اى ”ير ذم ام ها نمل قيرفو صن“ مارشن ادم وفل يرث

 ارغذح نا وزنالا صولا (ن | !ضاكذ للمريض وحل 6ص نم (ةذح
 تنال رهن فضول نا (ة ذيع و نيب نيب لمجل (مفضولد افزح
 نيم عني نارعن سور نو نيب نيب (لم كيج نال اقلريجح
 افزع فزحرق اهالاقن اف لوف رؤس نسوي هرشن ا ام هانركةىرلاف
 عويالر دانل ازهنا] مق ميرو ةذ اش نواج فرحا نمتفرح اع

 لمعبؤ عررلا طبي نا يجول هلثمن اكول ناجع نيِْلَع لكن



 ةرمهلا تجتررمت | ف رمالإب دوو ما ةرهسبشت اًحوضاولاطع
 ارمهىوقيو لصولل (ن | طجلك د ل د وضوبؤ ةجررم نمل
 الل لوتسا اهلي ةفورحب ل عتسارو ماللانا (زوردؤتلا
 نياوك (ىلياو ال صولا ةرهرلغ هولارخآلا :ل6ل نم ةفورح
  فورطإ انئالفبرفتلا مالح ةلخادلاهققف اكتّضفو ساو

  نيملا قالا |ىتَسال لكلا نه نا هزءال ادحاواناكم (مراؤ
 نينذتس | (!ةئيرهتلل ال ارمال ازيك ينوي 6 مالل هزه ن | ا
 هإؤف مالل التم (رو عزيهل | نلمح رصأو عضوي مورا ماللا

 سسورورشن(مولاق نير عجبني او هطقيفل !نييموكل اربع
 وطعن هسا ني يش باورل ايزل اممسا نم الوع تلا ]وقنم
 ب مساءا ور ويل ورلد نلغف اللويدا ملوقرصكيض ولالا
 الوةروسكم-ن اهل | صوف ل امنن اولد لاف نيبفوك !اعةج
 ذاشارب تح نال حولا يدرقدلا مالو لشن[ عجب نإ || بسم
 تاع ةرمهل الك فزحن وكر نا_زوج لاك لس اقيال
 هرلجرس اقيالذ اشبإ يف نافدلب دق اييبيرمرلا داود
 هيلعرس اقيالذاشئءبرعتلا مولا اعالج (رقفرازكو



 . عطفللا وبيسرنع عط قلل نكل| ناو ليلا وئاتبال اوقع
 ليافلوهلاوتساة كلو !انهد]هترتكل | صولا عح مابك ردع
 نإ فصول اعفاللب ا. نعيطاذهارمأ موكا ةئلالاث3 مل قود نأ
 نلالا نالوا القن انا انلكنكاس تع اضل | رعرمت امال مب

 طق رلاوهاه|] ماتم الل لجيزلارمآلآ فلن هيلمركأو
 تاب مركات نمشلا ةفص عفر وزجصولاوادشالا ةينبكو
 «رحو كل إو بْرهملا انجال مركانن مسرح نرككو ةزيهلا

 م ركات نمتضذعم] اشنهالل بر غل | نزح يرعب ركأ وع
 فافتْلأو ارا املو مركأ | يعالح ناز هونج مناومركا يم ركابو

 مركامركات نما ولاقف ةفوزح ا ره اباوت اف ة 484 ا|وجاحارمالا .
 ىلا جانحبال ارم :ئراضم افرصدعب امز ا اذاهن - انه نمو

 | جرغت نموت اقلتاقت نمو عرص د جرن نم لونك )صو ةرد

 دعنا موه اغاو (ركاس مر (ملاؤرحرعب ام مركانؤكب الف عّرف

 . (هرال رعب امانكو نمي اذلا قفو لاق ام او اهرقم عراضم افرح
 يسيزص ع ولال اهرصوح ا لاق ديالو كلذل الا أه امش الو لتكن

 كرت اللونين ا]ب اقلوءزهارفهاو (ذل ايست ةنيإلاف ةكرفمو ةنبب
 نقلي الوعانما ةضزخ مانا نلقصولاف تدزحاماطخلاو صولا



 0 ةماعإ سناب اللاميفختب يم رما]رستلبال
 امزيس قولا مالرس (قلالا

 دب وساد اعسا

 مرلاله | أوقف |ًرذككزنب ماجءال نال جان مو ى ا ْمَنسوآَرْبك
 كارل عب ادوكسو يملا ةزةترتس اذ نوعا مق
 نيت ع نال نلقرعل اهوطع مو ورفل و اولا اوطعا م [ض ناك
 بانو ةثل تس ةازلاو يع عقورظسو نوكسل
 2-0-2 هل ارح /لوقي نال ياقلوملاقو اطعا
 نميثملا نال[ اهت8] ةرثككى فذحام | (نلقس ابتلالا مدع وم
 اهئالاعتسالا ُسكِلَء زحت نال يادل اى هلاعف | عبعؤ (لوقي
 انرلعميراقلا نافلاكتالا ]فا بر رس 1م او اطخق رح ال
 ا صو ثمل رح او ةرم
 ارق اد لق ناف موه ر هزم اظؤلل اف قلعتس بلل حك ( اذ ان اليم
 تلال اتش ا هنباوسإب سكربتوا هسا (لعانفد دخو اير ,س(ب

 ا | ومتقمو مهزبإع

 كلحو مب ىطنول هدب !نسوزحي اويل نمل امس
 تس اتيشن | اهاسرمو اهارج هاوس م اعتب لوي (رفلا لاكو



 عجرلانهلا (سيرسلو ابا رشم ريع (ناراق تبثا نيتفزع تنس ناو

 | | اع اسكان اجاوربجل انمرلا (عمن اكل اة ضرحمو

 و لاكارفل اا دزط اوبل الحلال :ذاضالا مزتلي مور داقلا ماب و نَحرلا

 اسالاترور اذان ززجروجيدهو ىلال|تبشا هسدامسب ارب[َن لك اذ لع

 د مساق لويد نم مول !عوهاماو هددارس طوزحال مأمون عزو

 مدزتلاو لبا امن اسال .نيسلاضفم ل الخد امل منزل
 . نييرعبلا نم اًعاج|مالل ان اذارم الاضحي اد |ءرضأ معو ئيفقتلا

 لضاؤو لا لك ماتسرمال !مالكي أمد ] نال مزجأو اونييذوكلاو
 موز هرخاضافا ازكوريظنلا اصيطتلان ولج مو ابقتسالإملا

 نازجازموو ا نمو عدس برم زماطص |نأل نيينوكلا دنع
 دول اعل[ اوصل صوف مالو هازملا بلوتر يفت ضال

 َ ماللاف زك | ىلملا عاوجزمفتلد

 تقرع عرغتله | 2 (بثرم ع 0

 قف عراَضمانيبورمال انس ؛ اديب قلل ات نلاوهول اقتناع ءالع

 7 نأ الع 0 ا و مومو

١ 



 - عطرو تكرطت لس لكف ؛ىسقلا ماوعورعا الون
 ضوطعم هضومو كاشم نمل رب طب لوح ميا ىبذ نع أ, ريل اف
 لوفنلفورتلا وزع افو | وفن ورط قص ورحرفو بح إبع
 عيوب افلاو لوعقمو لعاف ولف انتل اف اهتقرطي لف وزحم
 ىذ:فاضايرورجم مو اهنيمم اب قلوتم م. انكي نعيجتلاوا
 سيقس [مضرم و ربو (يِبْسو نقرطرف ارعكانكووربو هيلا

 (ضياواثم نم] هدر صنل ارا امانه اعف زب ريع اعل ان | علاشم
 هل قوي امتى ذن | اء ان دل وح هلصاو ميم ىذ نمل سل وو
 يلربل [[عووصولاررعا و ماوهل حنت يرع ا فصل نمزم ال نكلو
 /ذدو اعتلاء املا وألدل (مَرِدِتا ع! (ّيقر لب عمو ليفسو ىوردو
 نييلازما هب اقووصل || عقله ولا ةزوعلاوهوتمم اهرحاو
 اغاو تو الوصرلرت اذا ل وحبوب زو وبصل لوح !نملوحيدرصل وا
 ًقفشْنيلف ولاول اؤاسشلارهز |امزاطكازب عضرم اوبن ح ار مخ
 فرح تبصر (كلاوإماصوا مضسوهو زوت لإ ها ضم او /
 راض ازهر بعض مير احبار ايض | ناينيريف وكل درو اراعافل|لطعاو بذ
 رالازاللوق | نييزوكلا ينج مرلوتب عوئم وفم اشهد نيالا قراجما
 لعفلا الزوج يلع در قووزلاوخ | نالوا يدوب نا .مقجل وعم



 نع عماش ساو اربح هنوكوصحلان ايزلاب ثرالديبوتل عضو انا
 ] جيجا | اب تن مقتل «] 7 ةالئاز ارم ر توام مروصّم

 ثاالوو أ وصرف كاز بف عاج ةرارقو (نيم لا باوعضقنلف

 او ناو مراهرشخاع غال وفك الع [ف اصماورذ غل

  نيقحملا نالو فذح انوكردرب / انبلا نالع مزج لوقت اعرض او

 اباجاهدلبقو نمسافتمدكن انرلا نعةجر جالا! اعف نأ لع

 ١ ردك ارعالقنرنعاهل ضد اعاه در ن رجل ْ

 لهشتز يربو نووي ةلاح لرسبل ءالمقوغ ةكاذ اعدام

 لعفلا المدلل عقخال العلا التل طصا ذل اذان تيل
 ' لصالا آل عراضم + ني( عسر اك ارم | سيمبل ًادلعو
 اًسالاؤلصال اذ | احيرص ال ان الخإفم (نمجسرعإ (ىانبتإ]اعنالإو
 ظ قارعالانديف ركاب اسال طازج اش (نمزن مما لرخالا

 حاضالرعا /]اعهالإؤ لصالاة !(/اذا ل وتنال انوار ف صا
 ميا رعت دقو سال[ سبو نيب تيإشمل عراضلا عاام | (نلق

 بسبب قرح سالاوسالان يب تيان إو مالو اضلادحو

 رمالا غيب ييإشم ا اهنت الجا نسوي ارث نمو د عراضم ا فرجفزح
 مالسلإو ةزلسلاميلكونلا فاح وتل ا ساو

«> 



 لياقلو حاصلا فرجوهو بارعالا ةلعدوجرل حامجالاب برعم مالسلاو
 لقول دن اكةفيفخريك النون اقلط رمال[ او بز /لوقب نا
 بلطي امارلاطل اذ إلطلاريكاتل ترب انلقرلللا (رئاعرتسال

 ليضخو صحن ال هربكاتل ائضتغعرلد ن اهئرلد  ارموههامةر ىلإ

 2 ييرضيل و <ئلذو دوعوماريفلإ| بقتسم املا صوتي افا بلطلاو
 بي اغلل انيرضنل اقف ةادقنلا ٌناَصيِل قتلو |عفيفخ (
 ةرجوم ا ابل قف ملوؤي نال ب اهلوزمؤم ةليقثلاناَيرعِبل ن(ضل
 يا اراره عه انلق سل او أبي اب نيرو ةبي اغلا عري اغلا عفو
 منامه نكس فلا ةرجرلا ابنا نيبجيكأسل عاف نعرارهل الجال
 اوبكراذا نو هل قُتل اود ئميإو الا ذونلاو ! فحل نؤرلا نيبو
 غدران كيال ع شح ةم وخل والارخا ايكيا ةلكوم ةلك
 ةليتثلا رويل [وقَفوةاَبِإعةبط احناو علاوات لل كبالو
 ريكأتلا نول ود رنع اوي فيل وأو فرح مل ومب نال اهلو ملل
 انزانرصلا انتكالبي !ًنتكا ف زح اغا (نلق نعوم مف نيرطيل ]دقو
 نيرا | يفوريكا (نل] نون لوط ددنُيكَرصأ ايفذعرازكو يلع ل رت
 نوشَح ال ةضرحت ال اشو (رلع زن ارز السكك باذتكا ةعولإ ركع
 لوقو دوهدن الب افكو (رطعإ ري م مرعل نيرت امافؤؤو نولّسلو



 فلاب اهتكا ليعنلا نونلابةركوما نايرضيذيؤلاةسيقتلآ ون امزجي |
 جوز اما انلخ ةركلاو :فمل ا تل يرض و اوبرضيل ةعضزح اه
 . قثموا دزيموعا ]| يالغ نيزعاو نيزميإ قيسذادحآو[ نلت

 هناعيربأوتلانونخد اذاهزطا يواويزطيلواو فذحإ تاق
 تلاطتلوء كل انل اطال بابيجا نص عزينكاسلا اقتل نم مري

 وكي يشتلإول ادعس هل يشل |ن ويل ابرك لودي ناي اقل ف ذح
 ليتر وداي انالتركام نلف ولا (لصا ناعم ناززضاو نا فيل
 نمو نسل ذل ارو عقاو امزمالك نإ خب نمدسيفتلا نوب وب اشم
 ليافلوت اخير اونيالئل تركو اةروصرخآل | شيب امزمال4ن ذبح
 نونلإ ركون ا مب] تو عضرل ل عل دن جولان ويلافزحإ لوما
 نون انل اه رارعالا نوبرفو ال نينو نب نن ايرضت هلصاو جإبقتلا

 نونو (ئِيمرَيِصِنإ عمل اوهوَةَرِيعْتَلا نونل لبق ام نال انلقريكانلا

 له هلاريصب ال علرارعالا نون فزحم اًرروم ار بق امريصعرارعالا
 ىبرنعإ ملا ناهرخفخالر هزمازهو ةرحاو ةلاجؤ (ئيدسو (يو
 للابزب| راتخاوروهجتبهنبوش ابتإوا تش اس اوسريكاتل انو وم
 ' اكيدكنالو الرد الط ص اف] صغبال ن ايإهفلاريكاتلا نويت رس( نا أ
 اناا الاولاوتلزورلاتفزح ازهوحو رممويزدالا هوس مغلاو



 لوخيذال 5 ترب انن راو بسد امضعن عيل فن وز شمل ازهف

 يف !ًارارف نلف شنؤملا روع دبلن راو اس ظ

 نال هانم ااريدح و ني قيل ليم اذ ارادوا اءاتجا نير ارشل يول

 اال! مزز اوف ليتعتلا احم مةيِفحلانونلا ١#

 ماممعاو :رصافلاو ةببثتلاول [قّدعل الرعب ال وضخ نونلأىا

 رم فرحوا 0
 "عيت لضرب نييفوكلا رست ويدنعو هبا دوو اعدهزاذلاو

 ايايف سويردع واس | ةيفاب (ّدلاتعاجو نيالا[ هع
 تقنلاوولوقدوايلان وكسب ءايحيو عنان ةءارقب اكَضوَدَلِِقتلاوَع
 سككإ ةكرعود اصبع واه ف اكوا مالوخو ناطيلا (تْوْلَح

 نونل |رسكب ذا وشوي نعإ مرسلا عرش كان لي اركذ و ضن دنع
 ةفييملر قفل ار ورحب مضآوم جوست الحرب هالك انونلاو

 يعم وجو ةمبسلا عضاوم ا نهؤ الخ دان او جوبا يون
 ريدامالهببسلاو ن اقل ال أمر اف ةعبسلا نه شي !

 ملاك دوصيولامن اهب جاهلا نب انيقفحلا وج يلعو ميشسول لظلم
 سالاز ذإلا نيرو كرم ومالا والا ابيت( لأ وعم
 مركز طل نأف أمر عَسسركمال ديزاوجررلزز اخل اول عفل ادوعورلطل



 مول

 17ز] هر افورصو امس امن اور نافاس اوت 30

 لعتل ا ؤوصحز بلوس افرك نبرصن نبك و اًرلاخ نير ضن اوم
 ؟ اوبس موشمل || وصح لطل من افديز نير: تلو وملاعب ارلاو

 ”ةَييرضَت|ز اوغ ؛|رلأ نوكسب يقرع ا

 5 ضرعلاكن ام مل ني ءاضبردريضغل او قؤرو نيب روثبلارط :افاردز
 لانها ناطعماعزاو َتُيِرلط :الاريرن نر الهرم طقسا

 قدر شرم يصنف ن 0 اوال نحت قورولل ناكنافامإ اص ظ

 . ساسإحالوا اشعل طلاؤع كنك : اواليافنل|سداسلا
 ٠ ىارهزموهو نيران و در نل امرمالك ناجؤعم ا ويل اي ؤنلا
 اومن اولاعتهاوورهاظو ميول نباد ىرتختلاو ْخفلا

 ا ل

 | سمو 4 ةدوضمواربكا انو الار وول ىلمو ملع] ري هدوصو
 ٍنلهيوا (ممعبربسرك|عامتس العم امله ابار سحب وت

 مننا عياسلاوبن وتل اهلاوي لا هي نوملا تيان ونلا ظ
 مد انو (يوذم ن اكن أ أوز نيكونزوجالو اردز يبرم هعاو وك
 ركز ةءاة وحال اجد اكلت لت يدرمتل ذ تسون نيوتن

 متو ةمنئلو شم مالا نمالووهغم ن انوا ةمايقلا مورب مشكاط



 هيفدوفغيوعملا انهن افربملاو ار نرْتع ساهل ال ملتقوا
 ناسن ال سقي ذا رلطل عجب مران ا ناووسفلا ف تلخداف او“

 ةريبكو ]نمل ووك صرخز مالو هبولظم نمرسل اء لعب الامإع
 اهاعرسفب اى |(بل اغنوكأ امال وعلل ابذكم نيرق اعال ساو
 لعف نالاماو نم (نرالبلكابلا جييقي حو |4310 ولطموه
 لمان ذنآروكرلاؤعملا نم هريكون مخفي ابكي قش ا بقتسم
 ديكو ير اوجوف هحولاوه اسياريجالإ صولا ازهو بلطل يرجع
 هسا اى متت اءاوئمسلنبشصو موقف نونلا هديل عقلا
 ما[عف هروب (رو نلعفت نا نيهزن اماو نيزن امافااعلا

 ةلثكا امن ال طرشل ارم | ع ةريزم ا اموهنو هريكوت منقي امإع

 ةردزم (ن اف [س انصا نري لو اهت لوقوخمسعلا مالكريكاتل
 باطلا عاطل لعقد الور مشل ا عيسفلا مهر اىقش اكربكائزل
 لعفلا دوعودبؤفت ! نا نلعفت (منعمو هريكونإ و دتقم ا
 سلحاى دلك اعطبحو نكأ ننوكت اني او هفا ءوجولانم ىوب
 تملا ي) نإ ل (هركذ مرؤتملاةوعولا حيج ةرمالأ ]دوبل
 ناز ضرر ئفديمد ارمالاو نييؤوكل او نيبرمبل | نم عاحأل
 البصق ابي ارعال لعافززح را اكول آبو دفتر ف



 يسم

 ءايضالاناببوتاملا نهيجن قلمتم كورلا اسال نم مساقم كوع ياو
 لقسم وبر ضابط أ بق ايرسكو هلو فيت برقا وع وكمل
 . #2597أو نحاول نوبرضب ناررضُي هدأ ض ام تفو هلو رقت برنو
 لحافلا نس اسمامايفو (نيئس| لع (فلاركذ مدعو مهو نمضرعلا
 ”,..لعلو | (ّضل هلقاق اكان اطلسلا دقو معك ال نوضنف
 نازوهيصارلل ىدإادقىانوصارخلا] ةفوكلكن اسل نغن موصتف
 كيلوعغل لسقنا مسا ةنر اقم نيوس ان اصر نا ضبا رضزول |ن وكب
 رسل ءافلاركزيالو | ماعلا مرعلو | (شبع هركذ نوكيف تيتو أ
 نافوداذلل] ةفوكلع افلإو ضعالذ | ناكّيانعإىئعلارورص
 زون اب عصاه ملاعت لومكز احياللو اهلتاقال َةلتق ملا ضزعلا
 زاجياللرإف فوزح اهلا طارتشالإ عافلا لعد ثيحاللا نوكيالو
 وها اع ربسو |نازنةالاوا ةداعلاوا]قعلا نم ام قيرطب (ةلطم
 بطاخ ار يؤ عبال لو | لعوأ فوج اكضرول ماىإلاو |ءلجيؤ طوسبم
 هردعرصالا.ىمللاعت لوقكى الا ]صاوف اس | قفاوندلوازنعزيرقل
 قفاوش(,إبف مقفل افل||ىفل !مالرل قتل لوعنلاىبيزحت عهثنم
  "عيادونولهالاو ام ابو ءاوكر فشل اؤاوفاماو تافئالارنأس
 وهو درلافرج_نتال|غافلإٍ نولف عيبادولادزن نا امويرب الو

 معغاك



 مهقترك ع جس او (ماو فارص الا مهي علة و عوفرم فاوقلاو ا غوشو
 تفلتغابسسانل الج يقول ن اف ريس ندم تريرس كباطزم
 لوألا اضن[ عك :عيصن) :ةيصيلو رج ارصضا م لوقي نا ياقلو ةيمصسلا
 دانعبو وهو وتعمريغ هانعم نال انلومام ا رخال مق اهنكو
 لع (ةلاذزح ال نالنولومتمل ا |لمفل اد نسال ومغملا اريقلا
 ابر و.مولعسراعرط اذا زعا ءافلاراص لو عفم ا! ]هفلازئساو

 لو قع مربع انعم ن اهخيحو ل اوحالاطعبز 0م

 رخالإق ايكو لوالا ضلع هوز ]و فعمردع (ضنأ هتفنيو
 0 سم 0
 . لوالابكي ف ازكو ةركلاوا ةيضل نم ةنللال اقشتسا| |عافلل هسا
 1 ةيفناطفخ ا والاكل عزمنا ن (تليغت ن انكرح اىزالف اذلارضو

 نيتلضملا يرو لا جابت انامل اوهيولقن ال)نمالاعْسش ١

 لضرب الابد عاتي لذا سك اوهوزاقنلاو نود نودوهاملا

 هزعبرع ئيبال ةلوقعمربغةغريصز لجا ن لجأ نموو | نمو نمو ةرحاو

 لولو رلمولا نيم كوواول مسرع لإ[ فولا ةقيصلا
 ةزههلاركوارل اوسع رو لبجلاز عمو هو يلخ ا د افحو اولا خخ

 تدي نمو + ل عمرا نارلا مال

 ملك



 عد ل ينفع مال
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 1, الابضب | ةلوتصصر بيغ

 هنا |مغلا نعةلوقنل !مالعالا نمويف ةلبيقرسال ليرلانالاق لعن
 ظ احيرسرع نب ان :يريشم ةبيورل مس ا ناس ناهؤيدلادوسالإوالوسا

 ةةلاالع نحن نيام امنبسل لوقو مفعل عز
 : نايوجنال اف لبرلا سرفكاما ْن 7 ام ,سروير بقول شيج واع
 نصرتعاورمرلا اذكو ذ اشكل نلساضي || غلا نمالوتفنس نول
 ... مالعالؤالا نوكيا م قنلاو نصمم |نالعرل ف البدل نكمل نإ
 - نزيدفإقنلا ناز ابهخواريسلا نأ جلاو سانجالامساؤال
 ذاشاضي اونو عولا (ماو نزؤقويلإ عمال سانجالا ايس إو
 رفيصلإ تا! ام قفدل والا عفت عقيل !1 م[ فتم و
 ثلاثلا فوز انلانوكسول وال امضيرل مت ]دم مقسما |ةرهنال
 بازوهو لعملعت انكسار ام عه ناف]ةمقلعتم تكرم

 َق انلا تولسو والميل نزوراعيا هياعيوبالو ةلكاشلا

 دارجلازمعوبلبٌرحجوهو شضخالا ثنا امالا اضن ةلكشل اذلا ٍةذو
 2 دلو (ي]طارعلاهور و نييك زوملاب دوري مافن م بوبيس اأو

 ” واف دثرللا سرها معلا 52 الاو مالل]
 بجو ماعرال ل بحول الاو احل الل هيب اثلالارلاورب يادرتعنموام
 اند 2 ازه عقم .اقدلم نوكيل لع تويت



 اللا نم فرح |ةالّب اري اورل || اهفالإ رين اق هربغ اماوؤالتلا
 يطع دونم ناقل ف امركو هج قلعتم] الأ مب مجييبزلا

 عصردوك بقتل اور حالا بف ام عة ولوالا ميرعت مكاو ٠
 قائل اهبترب اوزلاقرخالا دك ام فو لوال !مصامن اومركو

 انما أو ضار اع عقال و
 ظ الن لعلم توا وو كقنسا

 لعفتلاو سيور اوال اواق ياتكوت
 بوضتورحآل )د اكوؤانلاول والا مضت[ عونوركتوك
 ٠ طاف بل ,رلاؤ بالغ بر غن ءلصا اقتل 56
 بم املاعنت ةزملاو انل| نفت أوال صأم اهضنال
 باب ماهل عند ةزمثاو فام ل2 اوعيح ارض انها
 ةماخلاهت ةرملاو نسلم لمه او مطقن اوذكل اعقناما

 ةرمهلاو اتلإ نس م

 ةزصلاونيولا مشن حومم احومف او مزغ ويل اعفتالاي (ب نماهل اعيش
 لانك[ فال رب ؤشل صوب رصوبول و عفاللر ان نم اهل امش

 لياغلومغق وير المال إن نموت هلرب اضعف دوي و 1
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 ظ مضاف اخلق عوننو تاهيل يوك ىلا رمإ لوعي نأ -

 مافن شل نيزك اضاوأ سل اكس

 نعلوهزلا عي تاقتوخ]عاف عداضمز نلآوآفلا قفوتلا ف
 -  قحةهاتلا هاو لم ]وأ ماع اواميفرخألا] بف ام ةكرح

 لو ةزبامتماو ان اقعتيولا ورم اليستليال
 . ”لعتف طررلاو اهليودسل اهلي اوا وهلا ةزمعل [اصوب ف قولا (لصوب قولا ةلاجُو

  نعتتل انالةمعلا ذه اعلارطفزمب ازججتلا لسا او انكم
 (نهرمصخإ تلف نافل اثم ا انه كياَملَعَو يلا فورس

 تلقسابتلال!(نوإصحيب اوزلا نماهريخن ا عمركرلاب املا
 ْ دال هلله زو ايا لوفي قتال ارم ازع

 ناف ةنخل لهو الا بلل ارحودال هز ا م بتويل اميسايلالا5

 كعاذا ال (لومغلل زنيالمز اللاو ةمزالا اعغ) عالل نجف تلق

 ادزترعت ني نط ع(موزنبل اس مىىربلل ندرس (هرئئ اه اتلق
 دلك ع دش ايو ورعب عقجاوريزب عطقنا ا

 ظ عرعمي سل ًاليبصا انو لوما فم وفعل جو اذه مقييباهك

 ررغاو مدلطو ثنّرو نصوح ناب الر دسم | ع اللوم عورإع

 ربكيزعب (زيلعهذو اررىئّتحإ عفة نجاح ئحو ازاآب علواو همد



 درو بو طؤلسو فو ىعوو كو ربذ مودك

 نزار لاو لا امعو:ةانل[نقلو ةارانسضنو

 ناكل هريمل ايزي زوعنلا اعف ناكولذلوعفلاةييجس المنسوب
 مران عرغلا نوك ةرورص هريئا ]كلذ دوحوو هروجو (مزاذسم

 ةمزالماناسرتم مو :ناملافطأ مراللاو ملص | دوجو هدوجو

 امناازحو نحيو ل صاربعب عرذر جون لوزصارل تب انرنرِعرولا نأ
 وهو ضقنل ا باوحو ءافلإ بم ا نع ةريوسرنع) ووذلا : برم
 :دارفالا عرف عملا ولبن اباوردد (يعكرح اواهيل عبس اًكوحانل نأ

 ةيئتاغناو مسارب الصا عملا نوكمرل اطصةركد امن اكول اقاغت
 ”قتشهس العازل مساوي اوكو لعاول مسا ناب لسع ي
 وح رل |[ ىعل | هب م د تاودلا را رعزاز عاقل

 ل وعملا سازع بززدحاو لعذر رصل اعين هبوبيبسو ثرح ا

 أوميرش !فصلا نعزازخا ورد عه نافملاو ذ امرلاهسأو
 ماو نمز الارعأب اه انجن رشتب لئزماو ان | ناف ةلالاوإيضفتلا
 لاقي ال ارت الا لوصوُو لمفنمو ل عافلا نيب مطساو (ناو ةلآلا
 ف أدوا د#رجاوو حل عاقل مسار مود عووم عم ابيل يرعتلا

 ىلا هنن اءدسلاو تساوت ايزل ل ل

 ىببلا



 ندور عافلا ساق تالف اوهربحو كلام نباركازب عرص]|ءافلا نو لع
 فص عونول 3 عر انضلاول حافلا سادس انملءايح أرب انطءراضلا

 3 ١ لص عصنول اوهو هرمي همس و بزر اضو برضي حرب تررم ئض ودلال

 هدذوجربل واير اضو بضيريز ءاجااحلاو براضلا ءاحو برضل ىلا

 5 َربِفمصو صوضضح او موعل أو ت انكسلاو تارللو براضة رضي

 _بداضوُج] عاف ند و جذ انابب ايرون ان ما عافلا سا غب
 تفزعقاقتشالا ةدادادنعز كلو أمزيب زررس 111110

 . نفط تريخاو تلال[ لخد افي مايل وقلاَامَقَتساَلاةسالع

 كواَلَو الود دريرغنب نكران ًاقلانيب ةدازل ( وضد صتخاو

 رجال !مطخل 00 ريال والإو (وايز نال 70ه حاس ناعم اسامي دحل

 ركداينبتلب قفلاريرقتبف ةركوا عضوا مقف نوكتذا اذا ةكرحلاو نكأسلاب
 ررفو] اعف الل اللباب نم اهتم ايوا تقيم اب نمرمإل اربي ضلاريرتجو

 0 نال فلار انها (ناو بزحبم ا. نمرم الر بتليرلا

 لصاوجفلاو ةزمعلا موتفبؤالذل|و :الو عياضملا نم]ءافلاوما قاغتلو
 ررصه تل الا ماللأو نيول ايد رد مو ميل انهرل امرا ونال

 مسانيعيو مدع كل وقيد الب اقلووشلامجلب الكا ضامزت مولعام
 يضر زلال مصبو افيو اولا رسكتمر ًاضامقولع فلا
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 نر لم اييضامب باسم حافل ساري نبع

 نيعلل سكك ري دقتب لون نال افلون اسلل اا ع] بيو لاريرقتب نالو
 قد !نكلو (نلس (نلق تن لت افوح ذ هياسا سا

 اس دوس كا ل

 ' قتتممالا نال ةريغترس امل ال( :

 قابلا نيف ةهؤهشمو درت( 1 ة|عافلاوسأو
 ردت ناو ور اضلازسج هع يلا نسل اال داذلا
 للذون وشل عمو هقر اذتوكأو لعفل ا وبرماك نزع ذل ساهم
 + ماقزمل ع يشملا فصلا وذ ورا وعل ىفل ا ب ماقزم ل عافلا وس انا

 ]ءاناوم ا( درزمزال نمالوعشتال ناو تول نعمل

 اغاهركب أل اربنبالا نه ع|عانلا مس ا. نيت ددصل [؟ريولاقف

 يعم مقر سكلابىقرث زمن بيومي لملارلإ كولا قو
 نوكسو ده زيشلا خيو ذمتن يجمل فصلا ذكا ناللو كم ميما

 7 :امملا واصل اهتم لَصو قلما يس اوهو ل كنيس( رمب فاكلا
 لوا ءاريظلاو يشل ا نمريرشل ا وهو ةرحوم اباعنرجنم اللا ن وكس
 م ازكو ولم ؛ :( ينم لمما اه رجس مازلا وكسو ديفاك
 عاملا و ازكةيدز : :ةاوال ملل انيالو لح ءاتوهو محوليزتلاب



 ا

 دلو يرضي صج يسوم اهدا:

 بئَجاو كال جرل ا بنج رمل اي ةب انجل ادباصايذ ل بنو هب

 اة اميصن دلو طبى صو ةب انما نست

 «اربرخخاعوهيو نؤد 0 ملا اغا قيتوشخو

 ُن اء نانوالاو ةزياغملاد وصعل اذار ارككيف رذركو عم ركديؤو قنلا

 ةانابجو هديا نإ اوفر لعل يدلش هال ءاريثككدوصفعملا
 « يار عا رضاع [سو نب انلاوهو نونو لاذ ةرحول ًالاوويب

 علا اما 1وحأو ب ورمل كرجل يرلا وهو ءله/نيعض ل اف يف
 لاو بويعلاوناول الليجا فعل (نماوح | نز ةادهو نفل نمن

 ' دنا ومعي مف باب عر وصقموب | نيعلإ كوول ف نإمَف بابيرصتخ

 دوضتإء أبل[ نلخرف ءرذعولا واهيالاعتراب ثاوخا نيب مز زولا اره

 رنحأرعيثصيصحت نمرهفلا | بسب زل دلق افيلعروصقم العال
 ظ ءيعوونالورخأ الا ردخك ترحب ]دحوم انعمو ارضأل /اعءصفوهو

 . دولز نإ ع مارطصالاو لانس لاخنكاو رست و روم عن نلف

 لولم ا ازكمرنغ نود تركذ اذاركزلان الفي صصخبةيرهؤ عل ادع
 دع ول|لافوروصقملاٍاعابلا لوح د باوسلإ بسلا نيرلاوامبلاك

 (نَّتسالا الناروصفلاو (ىلوطر قرعلا ويباشلارضعلا نش (جُؤ نيرلا



 عملا ضقت قا وحال ذو نيعلا ضو داعب ني اناف هم ١

 قرخان الذل اهنوضل قزح نم ةريهل ارد: جا اذلاب قرح أو مفل اب وحزم

 ةيبناثلاةزهلا لك” مدا|!هلصامل اممم ال ا قرت فس ناللذا

 ةلمم ألان يِحرآو ةرمسلا فو ةمداملا نم يقفل وهو (.لدق ام ةكرجبفنح
 نمو مالكا نمت دكا وهو غل ننكر نم نوف لم منيعف ةزهل ادع
 ١ دعى نيعلات معاون ونماهارق نمد انعار أ ولوقنالوملاعت هلوث

 لل يسارساو نمسا مذ ذا جزل وف زها
 0 عم دارو مد عب ةلعم أرفف ءزهلارعب

 اس اضل الاو صقل الكل اع رةيالمزل اوهو مثل ةرهئارعب

 ممصس سس
 وصلا ةهالا اي هعاسناوازصارللو يو حا نيستا 000
 لاق اهنلفزوتيو نيو ةعل مضلاع نبعإا كولا قبل جبان نمايلك
 عرفو اهيل اعإعف ,لعنيعل] عيل ف نمت اجةديملا ةفسلا نارييسلا

 لايلا بيوس .زاوهؤوش ويل ايإعف نيعلا سك يوماجرّمو مضونو
 دا :دابحوار فجور رطودو بح ور ومالا غوطنلا ققرثى ب (ريظو

 ظ 0 سوني عفط ع نيعلارسكمإ
 طوخ ل عوؤهش فر جوخ عف |عو الخ اناس نم



 رهط انير غوغل ابيل اوه اووف ورش
 لعشاو بوبعلاو ناولالا نهريعلا كن جف نم تاجول وكوف
 000 قدوس اوورججفر فصو وس وح ا ةطماكد ايف لعفا

 دوعإو فيهأو ليلو رك ةنمكأ هيجيصاو او يشاوخو

 ظ ” لوبن فرش و "ءركو لف مركو :وح اكل اليم ا حنيعلا هسا أخو

 لك م هصرخ بفصوص مف اعو قوم دم هلعو
 لغو د اهجودف يجو اعفاعم بسور تكسو ف

 ظ ىلبعو روق هر زرق كول و عو ا رز يش وني أه
 تاغ[ الكوب اندل د باصاورلا كج ويصرح 24
 يعور ف اورو وشي |عوشلإ ةيوعمو ل بطخ ا ورضى ولل 0
 | تفصلاوةر افوبف ]ملا 0

 نيعلاةفبآ كوم افلم ب زا يضتنساةلبلق بم عَ
 ارش ودهن صد فرك هرحوخكبعق (عمنم ن م و

 8 م اننوخ لش ًالعوؤلشوض شل الحر امج اعوو شوب
 دجو قي ضو ٌقئرفلَو ”اضوخ بف ]حو تْيشنأ اونص بشي
 ةيبلؤ حمري اهإْكو[عْف و عكاوي م/م عيرتملا ةفنصل | يح
 ون اعوجوف عوج عابحوخ ُن امك |عاهرضورخطعل و



 ْن (عبش ولو ويش ميشو اشطعورفر نطير ثطعو

 وخرلد امريعل جز قون !ةروصك و ربركك امام ا سود و
 00 : نافذ اينخوبو زسكرُخ

 للزكز عافل اوس !1 |امبدرنؤتو وُجيوَوتتان خلف عافلا

 لوقت اجي و ةيضتي سيسي 14

 (شين انو ايوجو (رزيْنْتت دار طلو كا نوبراضن ايراضب راض
 درطب ال ني (+وطمو]رم ا] اوس ذيين ابو اعلا س ادن

 ماش ااقياك اخ ىبعلاو ةاونانارت اع الس ١
 .ةفيازعلا عوز غاعن ما رتجلا عفصلاي !مرطشضوةضيباو
 " يضفتلا ]سف ]وجو نمدونسملا فرح ا درخ د ماق ايزمنحأو لك نال
 لعافلاليذاةنل زم ا ناكلرش و ريش مشيل|رضفتل ارسال اقول
 هرنعإ ع ةرايزب ىوصوم ا, انيإصف نمؤتشا اسوعو ننكيإع
 اكتب ألو نو ىليبرسيمل م ميفريرم ؛اريعو الذ [اصفل | كموتشم
 20 رم ودشي الفرم اصريخو ةثالثو) هيئرحوأ (نرحربازلا ناك
 ردو ء) الوركب نرش نأ الوودز نموت اوهل اتنالف عقب ودّرُيو

 تاموازفنم تسال ض افتللالباق» (نعمز وكب ناو عدو و

 راسو (وزطود هاوس لعفلاةسالو



 لكلا جلل احن (كما مدعي“ 0

 فكم ارم ا نال( جيحاوه ل فوري اىرل اًيفرحولو جاو عفا

 نطابلاذارهاظريعالو نول نم | ضمقتلا [همإوجيالو ر ازعل او ارو
 اقضي عوهاو نعرايؤحاو نالف نمزل»ا نالكوُس اي ضنتلا مغا ِمْوْس

 لبضقتلاريول مف يا طعنا عسلوناو ماو عاؤرلساورْلاو .
 ماو ًافرخو قرخاو (جوهو عوهاو انِعرو نعراو و حو قت اهاضيا

 رجم ا فصلا مف عييت ريعلاو هوللا خيم رهنأم اكون لوناو امك
 مليشيا نولوؤمبضقتلا مف[ اذاومرتفن اج|وحاو قمحاو

 جل[ لوضي نار باقلو ربما ءفصلاو ا ينضعتل لهما نييرساتلالا
 ةيبورطم زك خم ضا وهل اب الوعل معمل ضفتلا ىف
 لعافلا ل يصغتبوعنم ا |بصختستلن ال -انلف نيب ملا رناس نم
 مضل ضن ننلالنازجذا ركع لمعي
 (نلغ عبورل | ساشلالا مراسلي الح (قلأ نود

' 00 
 متيالكلاذ (َملَكلآْوَةَكَضَعوهاماو رعود وضع يلغ كعمل ماو

 ْ لضم ءانلا ادع اول عاف[ هفلانخإبن |ءلضفلت ايرارطاو نورد

 يتلا نعل دولا خانلا نالباعافلاف ىعتل انكم اضناو



 . لياقلك منال |مفلل كال ا هال مضت (ممالا كا قبل |عافلا ليع إو عفملا جدولو لوعفل او (يزمرم | |ىافل 3 دغل ابمل ا نالو

 نس هاو نم ةارما نا اخو ل ومغلا | ضفنل ه 58 5 |تانؤم

 كر اض الايض نب اوخ (حاناق ةتلهإ لاو نمعلا عيينباةبلعت
 لااا, بهدف نمسن من افرظو ا ناي (ممو ظاكع وسو
 (يئدييرحاب هتكسماف ىلا هصقدو هق اذو (رحا| ظن اهعاتببل
 انيرب نعش: لف كرخالا (هريب هتك فانيلا ففدورخالا قف مم

 ردب ٍةوزنخردّسو ناوخإبس |ملاعتشياةي] خم ا( بزعم بهو (يقاو ظ
 تانبل عفن ءْوب رهو ا كدا فيكون عدس | طجونلا /لاقف
 هدنإ عقزرَرَق ,.نال وسر ايلاقث سو نإ عمسإ  صمبتف قطتي غلا
 مقر معلا ازكمراس الاف ن (فقنلاك اوكا نم هدد ايجوعاو مالكا

 تول حالو رلام هاطعإوه اجرقوريائزلا نيؤسالمن
 هجق بيع بؤسإل ناو واوطعا نم امزافذياقرلا نس (نوُنَب
 |جروهو اقف نونذ أملا وب ةدحوم اًابلابَهَقَتسه نمؤجاوغ
 لع فريئزب و ةنلادحت اموهد كنا نم ملكا ايي اشللكخأ وه اًيرَموإ ءفربغ نيس النا علقو قمل ذم ا بزمن ناك



 كقئدحا ماوق نم اقم قولي هان وجواّضقن دربال ذآشيا/ةاكانلق
 ذوزشالف [)4 ني اشلارش اوه مم او (رلعاململا اذارضدالاد|رملا

 نصرلا هصدقو نطابيخز مويا ك) يضفتل مف | نا همالكهاطو
 نمقحانولإلازوبإعنرف اظاطييعلاو نوللاطريقو بيا ءربغو

 رنلا شكريصوح] ف ةزوإع]عافل طفل جو اذا مقدم
 لوعغب وعم يقع ناقاذأ تنول] و لرم ا)يعف ةزو وي اًووتسو

 5 اورج جر ويتم ةزرم اًوْزَيَسإِحبب تبرسوكةوصولاركدو

 ليتقب تررمو الب ةحورجبو عورخو ةلوتقمو لوتقميا عرج
 وتلاماهرسللاف وحن (وتيالارزاف فوصولاركري | كيحةلششقو
 ةارماو يجر هاوي عاهؤعم قف وني 4 لو عنب ومع ينو

  ىنعب] يف نيبو] ع افلا عميل (ليعف نيب قزفلإو ا ارد :مج

 كوتيفوصو/]كءو| وعغبؤعب ناكاذا] عفئإ اصاخاو كَما

 هيثيويال) عاوز ععإ خو ووتيالركزبم اذاو تنؤلاورازم ا بف
 . كومفيؤعب ًاليعفز اكهلطبيزل اهركزرلو ا وصي ارك ضن ؤلاوركزملا

 تنلول ىعاشلا لق اهلارك نمرةربالإ ب يوتيالفوصوماركدي | اذا

 ناف انابيخنيزهذ م ةطبّللا اونب يلب عتسترل ةزامزم
  فوصوماركد مرعلاّءلا بقدلو ل وعفل جميد يبلا از هو )يع

 ص



 جإكلنمجاذ | الا ةطوقلب ا ةطّصل ةارما اوم هردرقتضوصيملا
 داكاذاشنؤملاوركملا دو ىوتيضو وق نما (نعتساًاهسالا دانعارخ
 تنال َدورَمْلو منذ وح اهسال اد اد زم[ عجىرلاو_لوعغم وعم
 ءاررقللا ساما عرش ةيق هرم الف ميمسال تلغل ختم اوركزمل اد
 اهيج ووصول |نعدرخا مالو ععمؤعم اليعم ن اكناوثلا اياوخحلا
 ديلا ايدل ف كيب رسال ربا حفصولا نع (اقنل تقم ا اتلاوأسا
 .دقف ولاه مي ينوه زلاهااملوععبو عب فنبوامىكودقو -

 َبَيَرَف هسا تح ن ماكل وُحشْنْوَل اىركزم | يمر ووك افؤللإو هل
 ركذ ازا ل ومنن وعيب ثرإ عاف قوم بعمر يرق نيت ا نم
 ةلاقو خةخالال اقرطملازعم ليفو عاجزلا ءاتخاووفعلاو ناضفلا زعم عجل |نالزوعمل سيال اقريكرتلا ل يقد طبرق إةيريو
 - نصير كوريكوتلإ سكاركزلاا(ةفاضابةمجلا نا ةيعو قتلا
 ريكذناويزتلا مز | خلاركدوفاضا السير قر فر رق عاسلا لعل
 . + [ولازعءؤيقف وؤفملاؤ لاق قرفللارسقرنالمزف ب درب غبيوق
 ثيث اهلاوريكز ا زاحجف اللف بزفلا ناك اذاو ن البي ,رف هزجزوقت الو ٠ 2 ةيبرق نهلؤنتئالضالب اجاوب اتلا هلك هلا ةيزؤلا هاكأفا
 ررصمارر مم :محر نالركذ (نه بدزف نالبقوبللا جرم ةيديسلاملاقو



 5 سس

 عوج وعم

7 0 

لا ممتمصلاو ءادعمؤوخأط فل ا عالح ذيب ابو هريكرتزوحبيثنؤولا
 0 م

 2 كاياو بيرق هسا: جاو ابيبرق وت مج ناني افزحم الكلف نالوا

 ”٠ ناتلانوع ول مود نال إن اجزم اعلا نوكلريكزتلا ن |نظتنا

 نيرمدملا لننرهالل ا ويقل او وز احنا [حقرتفب اغاهدعلطامملا
 رآزلا يبوس نب ركس ليف ن (ةررهوم | اعار قفم او هلق

 لوهف وعم ناك اذإ] يعض ةزيع ور ع الإ عع اماذإ)يعهةيذنكوملاو
 كيب رفزيم يدل يعفو لوعنملإا بنل (لصا ل عافلا نايريجا
 لصالاو ثنؤل اركز لاازبب ميزي م ىزلا | يعفي ا بنل اباصا ثنؤمو

 - فضاااكوتلا نوصوملاقباطم ع وكياشنؤلل ف نؤيورلزلل) هفااركزم نا

 عقلا هلاومف نز واع إعئل سا جبيو عرزتلا عرفلاوإص ال (|صال اصف
 [افلإ مروكي( ضبا لوف ور وكش هر وبصو توسل جر وتيريكتلاو

 لعافووب زاكاذا نيا ةنوم اركز ل وعخ يب دي عوتسمو لوغو
 ٍْ لومذ ل (ةيوروبصإجرو ةرباصو|َر ونص ةأرماوكووصوم اركذو

 ”ًأوتسال | معا لوني ناب (هلَويوتسي الفوم ةبولحَق نمد
لعافلل ناكاذالوعنووو_!رمىزلن اهاذإ[ يؤ ثنؤملا وكذملاننم

 ْ 

 . وعسؤعم وهف نيبو لحاف عع يعض نيبو وللي ال رعلل الط انا
 . ثنؤم اوركزم ا فوتس مول ومغبؤعم ناكاذ از يعن نا موو



 يخاف ممل وعف ازكول اقوم ]ف سيو مس ابتلال)[صخشنؤلاو
 فومعئل |ؤعم] وعزجرس ابنل الل [صحل ثنؤملادركذمل ا ميثوتسد ول
 قيام رعل انلإة مل( | عاف الو ناريس لاقو ىوتسال م اف
 مدع ئعمو :(نكسلاو ن اهرطاؤ هيلع هنأي ءرج مرعل اظفل|ىئلا
 ل وسؤم وعيالوفو ليمن ناجذحي مثذ خورملا[عونتلال د

 ءداركتوامفلار زنكي هو ةمل ابل اعاشل عسا كلزكاضيا ٠
 ظ 1 ريد رس وريصلار شكو ار ابصوخقرحارمنأ؛ ةرم
 نكياوعم |مرخنسلاقتف ةلألا هزوطعملل
 اقلاع دل ايم ودبو هلال ا ساني كوسم

 ند و
 لوللاْن ينكلاو اولاري رشتتو ل مملا ءاطلا ضد ] اوط و ةزحوم ا
 ظ لاو ةبانور كال اهرب
 م 25 ورق ةلعاف نزول عبور ديشل ريتك حا مم اري رّشنو
 ًادلوفو وما ءاضل اضلاع مهولضو حزضنملاارل | معك :اهلاوخب
 اتم ةزو يعم 0 فورم ع تارجمداق اهلاوبلمملا
 , اطل |ركو ملا نيعلا ةوكسو لاب كتريططعسو غسل ربك
 "رخال َمعَملِإَو تنؤلآوركزلاىوييمورطعل ارك لمملا



 ركرم لا »برضى وتلا اوريطعم (هرضاو او ةمالع (,لياواّدلا

 "  نالناقلو (جلقل وما رمعب وول تدان يلع ثنوملاو
 دقو ثني اوركذم ا موت اىأليعفم نا جن الوتيب

 ةأرمإ موق اما انلق ةتيكسم ةارما مالو قو تل ايةناومل ا اح

 يوتسالزع (فلاوعج زين نالمربعَ ]ع مات ابنك
 ةنالفإو لاق اكيلقنل [طعرلطنل ! الحنا (داعنمو ثنؤلا ةركرملا وف

 نكلو مزجت اع ف1[ لومتؤ املإ ]42 ناو دما ةدرعو
 لعافؤعي]ي منورة يقن نال قب رص[ عازجج كن كغ | ولعن
 الر بكأت املا )ذرب ناو لوقو تملا هركزملا يو تسيل
 لخزاي اررقمإعزطقلركاتل اودئلابملا لعمتل ال هصوو

 . ةبؤلا الك عدد الو اولا ءاخل رضع دنعولخرد (ناوأهلا

 _ متعيصو ٌموستل |دارملا ذا از ه:نف نا نعيم طرشلا ععم

 0-1 ا |ةهيصو |
 هن اهبز أو حعراضلا ؤرج ذزحكاو تاتل اوتار

 ريع يمل وعزا ٍردبو نيب (ةرفَرأل لبق ًاهكو ضرصم
 ملص ةسبلو | وصرم تيلص) ,كهرحوبجب ناك [وسؤالثلا

 . 1” ازا افورع نيب سمي[ تحأ للوتيذ لب اقلو مرسوم
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 ةرؤيزمنل مملاريتخا (ما (نلم لولاة ورحدازي نالصالاو
 ناعبل الا ملول اءامكرتنو ((خ[سلغؤلال اما ةلعل | ةورخ ٠

 (يلااماورم ال || عنعبرس انزل الا ريا كل|و صلو ءرضو لفتملا
 ,طكال وزود ازتالانرافواولااماو بي.(فلايسابتل ال مزليف
 عيوش ميلاب |انروكو عزم افواولا تم مللي فو مدتقنال
 وارئسم و مم اع ملوتيين[ ]لي الور زعتل ل رد |عْوطِعو منو
 . لعافل ارسان |لصاحلاورخ أل ابق سكول عفيه زصم وع عصر نيبو حافلا مسا نربديا عجب قرعلل صام (نلقوسكي
 مزليالئلرضلاريتخاو:ضوفع و من اقم اور (ضط افرح فزع (طلل بلا ناضملا | مذلا نيوتشإو الذل اريغؤم
 ر كلا زير فت عع.ملال و صوم غدار رت طعس ابتلاالا
 ئىالثل اريضؤ رخال )بق امرسك نمْملق الوفي نإ ]د اقل
 مف بورخآلا ]بق (مفي ن اقبعرس م دلو غب ضوقنم ةريات هدو
 ترس[ مزوذاملا [وعفملا عفيصإ ع ال لعافلا نسم الكلاو ٠ نوطا و زيكا ى ار خالل بف ام خب ب روما انطق ريو وما ذاق
 ازكوؤيولبلل لهبمرقووزتو اذا مالغلعمب] نم ذوحامزحافربسا 21و نصحوبقز محاور سلفا واهلا نم نصح و فم |زكو



 رس 221111111 ظ

 ظ ءركتوتجراضويو قاتلا و عاهل ما يبج اتلاف اهىاو
 _ نمرهو لكلا طسو:لزنيراصخيب انل نقابي[ مال ءارفلإ عزب اماو
 | قون لد در اونا هللا هولك ةلكأوب اذار/د اع

 وضووفلا | ءانسلان اكو رجب ختجبنلا [وربز اينيض اوي ريك اتلا
 ١ للصمت رفا لطم ة ينل اًيوريكانلا نوجيبشتل او قتلا انزل
 عال سنلا ةلزنموتتيدعلا ةلزي ساو هيت لو علاق
 لمس افإعاغلا مس | عارخال ابق امهتدلوال اي اجلا

 _ عونا تورد اوم ] هلل ع عقو نم هلو عزحا انلو]عافلا (ىزبم
 وك عاقل دعما ويم وعل

 روصزمور وزو موك مذ انررمل الش !نم] وعل رس ا

 !'رخاط البق اموزفو لوال ارضا رعي نس قش ع ]وعلا ساوهو

 لا كوع اه

 روخخوأمياو هيلا ماهو ءاوايلافزصرجا يزهو لحما

 ياصالا تاكد أود ايزرزمسل دازلافورحنموم ا

 ياام زيي قاتلا افرماكسابتلال مدللة ديل
 هنإالعلف رافلع ىوحشامو افآرلا عود امير طفل

/ 



 فضالور اصربح لج وريرقتلاو تفرع احب وز هارت بمردخون الع

 شوطا نولاتضاعابب عادي
 . مزلستإ ا يحارلا مك ارلاوويما خيب ضم رعب ظفاب ضم ادمق دوما, تاجص» راب ْ مرورا فن اف كاع فالابا,لوفعم إلا تال لوعفسس است ا
 راضق ل وففس واو  ناكموسا( ضم | بالذ يول اوال ذل | لوعفم
 أرلاةيصوشا (ن اول دفعوا ءارلا ضو عملا وب برع درج ليؤل برغم

 كمال فال لت ]ريع رعاياك ار رضد بلا ونج] تس موعلا
 الو (نإض اهوا واول !:مكصنلتن نوعم ل صاواولا نوكسن وعم و
 ررسملا 5 |ممملا دامىتس نمو ةرمدعإءامجارفلا اهإعج
 رسمورردعم م146١: نماجرنال عضم الإ | عانلوقج انديف اناو
 نيس ب ةرسبمولا ةرطنك مر ضهد |رقو جمع و ةعسل عب نيل أو فد
 عب ةكول ال |نمماللا هد للامأج ناءاطقلانياركذو ةفاضالاو
 وهبوررووتلا ةزكمورلل] وعفي اج ام نوعم|مبجي م ان اود اسررلا
 لاقافاوزقنلاالامزلب الفا )عنم] هحاذاو ةلرحلا]ةنوواول افرح
 مراكلياداو :مرككا ناو دنا عال ايعمب ةنوعملا نأ عاملا ةيلاكالأثل اريذد
 لعفيتسورإ الو ت ايزل ةربج تن اكاذا تاربلل ةمركمضرا|) اهي ناد
 ”زيع از وقيز | لب اقلب وَرَصم غل زممراصو مضلل ينام مالكو



 ارهان العا
 57 ودا ع

 رانوا (ظفت_ خد

 مال وانتل ال لبق ام ججعم لىلعم ج ٠ 5 5 وو
 ًحوتفمرخالال يق ام

 0 امن

 أ

 ىسل ىزل (لوعغم ا نولي نإ نم تعا:

 ٠ قسد وداع نزولع]ومووالذلا متنا وشم 001
 "ال ضملاوع وصولا اضيا ( يضفي مركب نم ناخأرل ا ٍقفن مز كموخ
 متايبفتلاو ان اضريِصر وحر اا انلق اضنا (هر كي مرقس نم ماف
 لس اقرا ضي[ مين نيعلا قعر لحاف عا لعاقلا
 نيف (هعب] اكون يول قنا الأسس ايقلاد (اهرسكب

 امزمال4 ن ا خيحوم آرب ةاضاوم اضل وعملا مشتؤبنالفقل 
 مالل(لحاناولاجتتالاول اهاومع ناكاذإلعف]علعنو عراضلا

 يلارتغإةقيوحنيعلا من عد نم عضول ان اهرظن, فو (ؤلطمإ| عب
 نمناكاذا عضوم او رح ان إعوْص انهوي|تقموخنيولا مد | ىلمم

 مركع ازكو عباضملاو اهريخةكرلل هله ايرحوتتسو نيعلأر يسع
 ىاتعببصو (هيريئيوط ءزنعرنخو ايزيعب هرعم ار ذود الو ارراضو ١

 الا زبزحافلارس اةفيص وز وجو التل ريغنم وعفا مسا ةفديص
 لعكو ار اوف وكس ويل وعن ا اوَرحاَص مود اره قرف
 خوضعنف و ن اكل او ن ايزل سا لمت |ءافلارسا ةرضأل إبق
 واتشلا:لجيو اه اف وضو اوال اورصق هون اكملاو نامل مسا

 ٠ لصفلا لزسو تيرس هنو ساو كيوت ناكل[ يصلا

 و

ملارسا عرضا ةعراضل ورح عن اعقب نمرم اهلا عرخا
 خاف لومف



 مسا جرخ | ]عملا يف عقو ناكل ةعير اضل ازررح و ضبإ هج زم هنا
 ن اكلاو نامرم ا (مس اير ارم او تاّهتشم ا نم هارع(مولعافلا

 دارط اف يفز معلا عوفورابتع ( نامرلاو ن اهلل ئونصوم ءارسا

 ديت نميا!ئلطم ا مورلل ناعزو | عولطملاجيزملا ناكم جزم

 داك ست ا نا دال ل الحاليون امنوا عشب

 اللموبلا عرغألو ابد خم نولوّي 1 ىنرظالو لوعفم 109

 تامارل ار ناك خفب انلال وق أولو امو دييقتل لا قالطال نم عد

 2. ثيرئتل او ىورحئ اضللا ناب عذ اصلا تقم ضف يلع (رلودد

 (يلوبزلرص ان]عافلاوؤ لف (فنمورصتوم |و نامارلار حج وضوم ناك

 وهورسمرلا نمر (:|)!نفرتو بازل اري ملا جايرلا تاسم]رل او ٠

 :باتكلايدنيز اقيفت تقفو بر زكب طيب ارز حميطغلاو نؤرلا
 تيبل]و ومو نيريلا لعب عره ام ةقذاحي نيريل | عانص ةارمإو

 شقنل ب عناوصل | دنيز ىرلاقرلاب عارلا بف ترجو رلا عضولبا بشن
 (ماف اضم ا اوردقي مول ,ةالانركذ اد تديبلا اذهاولوانافادةباتكلاو
 دابخالا غنيم حاول والاب اك دا اوارررصم جملا | عجين
 بست نكي مالاوؤاتلاجا الورج ا مريت صبال ىف رل )نال - لوب

 تشؤاكللا سانا تفرعاذاوإ يال اكللا سانا نمرم مل مجواملوبذ



  كيحزم [مزرب جرس ءاوزسب رس ان رلخ عد او ]ومنل وسو ٠ مسا تريزاثببا تريز
 0 عل امسبإوإ ل تريز دهن لج اوزيل اجا اقلو]عتلا حوقو

 3 (يناكل | رسب يلبال و صواولامزيمل اغا (نلقانهدا بس زل :ياعر"

 ]عمم نيعلا بجرب نم اعلا 011 وعئلا

 نأ اهدار م,الكلد اولعف ا دعو دمحم

 لانلا يوب افاآل اد موهكرلا عئاضملازبعةلرجنيعةكرح قفاوب
 | ذالجويلجو نس]حلاوهلاذ كني كب ناكل ساي اماف
 | اسيل تالاف ارحولا ةر (شيربرسا ةنهيسللا نالواك

 ةاور امإعرعاخالاق هل أع سوالجوم وبس م اهلا

 : يورإحول ا ؤنخخ ري ناز (شوال | ىلع | دور نمعل اوصاوي (كلأ

  ةلذوزأن نياق حن يعلاركأم ا اهب اون اش نفلاو (ردو اه رسكب
 عرحرب قيطمو |ناكموسانا اعب الهَيَوَجرم نيعلا جو لبجإ حوت
 " ةينظلال ناغ عونم (نلقكلريرذتيعق اب نظل لوقيذ | ياقلو
 ا اصا هبا عتم1) دع ديوب ال اكو ناهس ال اللكلا
 0 .دفيصو افلا هب ايو نىكتإطصاين يا لاف

 "هانا نيؤباالار ليي رص نبل اكافورقفاولل بعزك

 يآزرف نيعلا اناهرمرب مر نمر او دلخو ص نيعلا تفي نأف



 ملل ثالث فو نيترسكء زن املا اذ [هبزسكلاحلاوت نعرارفلا ل جال ىلإ
 امبيسرموخ بلا :لرحريدقتين لكلا ولاوت نحؤشل معن و ةروسكم
 قوم ان يفللاربقلارح اصل اقييربز عت رخال اوؤقحت نيترسك بف
 لؤوبقلاقيقحلاقحلاومالل | ةعملاكت وزفملا حؤللا وافل || تعم اك
 بحاصو نيدوعوم از يب | بج كلاو قلاب فر وحب قوزغطاةدفلل | نأ
 ليسو و ولان من اكل اون (مزل رمسان امل اق مصارضرارس اسالا
 و نيول امن ]صف نم ناقل ا سا ييانو ضف انلاكؤ قه اثم اه
 لمي مز اكمل اوساو | عضو مصفف ضل ]غل نيعملا مهب مفصل اهب
 حان يدل ]علب عاو اهي عنسو نيعلإ غضب هم نيبونلا
 وهوكنلا ناهموهََرَتْلا وكلا دو س ايقلاواخإء اسرع
 عولطز اكيوصو لطلاء اهرخيياإ بال ادزجن اكموهورَرطأو ةدابعلا
 سلا ة ورتب ن اكموهوَقرَتملا وهو تابنلا ناكم هوه بتل اكرستلا
 | سار طقس ازعل اقيومإرلا نموطوقسلان اكموهو امس سارلا نمو ق زذلا ن اًموعَوَقوَا و اهبورخ ن اهموهيو ب غلا
 ئفرلا ن اكموهوَقرْلآ و نوكسلان اهموهو نكح أو نرلو ثبح
 دبخأو ايس هر اريل نب | نيب وساوهورصسماو فنزعلارضوفو
 رّيص اه اوربؤال ولا بيس اف دودهسلا ضوم (ماو دوبيسلاق



 عراضمؤ مل اوركأا اجازلو:مضلاتنا عرككا نور كل ل! ذملا لهو

 نكس ولا سو ىو تكور شور درج بكدح اول منلا

 نيولاٍةفب[ععلا نيعل وضمن مق: يزل او إ3كاطع اًور عسم او لطم او

 مذقنأم عي ناكلارس |لشمو رت رساودهف ل طن ةزكلاوتققتا وك

 )ل افلا نموعنو نامزول تقم ا ن اهلي ا تقبوكطب (ضلا نم

 ا ستور شازكوز اميز وزتخلان اهل لسن امفل | ناف ةلّدشملا

 ةلآلاسإرا اجا نوكينازوجالوربكإر (.تعاركد ووو نانا ما 7

 نيون نيل ةازنهتا (مسمإ عال لالا لغةرصر اهاعيرعملا نال

 ابابا لاهل ازللوعنلا مساج يخا عج نسم وزؤولاوح جحا لصفلا

 راجل ازحاقلا الاعب 1 ارتالال وصل ل وعملا افلا

 مندل مهن مل لوت د نإ]ب افيو شما 1 اد ال! لوصول رغما

 باويل (زلقدورح ا زج اوقرح ا ارزج اول اللئيرغو د لآل ازخ | مال

 3 آلارسا ةيصو اهحفسو وعدل ذافل اوال ط صال ازودالإ

 متغبص _ مشفتيق لل مده يسع ' ل



 ىنالشلا زعل وهلا رسا ةسانملا ضي اول اعدسارثك ا وضوم ا نالرسكجتإ و
 ءاتقوزم|رقموح عل ابكي زاحدم نزو ]علال مساج مرفت اكرم
 نبعلا موطم نبيذ ؤ قر ا6 نيا اذاو» قخبو ضرقي اد نادسا اهو

 ظ 0 ءامسا| ]هلك ميقيو بلا امل بهل هم نز و[ جوجو ايرحوتغمو
 لوس مال والملل فؤمنسإ مهوب عكس
 دوعن | فالطاز اج او ب ت اعتب اناملك مابلح
 لعفم ةدرطملا دال عبو يلعُل احا ؛ هركرن/ نايم اركذ الل اغنن |
 طعم براد ووْجاو نيعلام وضم دالاس يي بو .لعغمو لاعفمو

 عم ادع بال وضح تال "ل ارم |وطو ةضرح او ,لككاولَكلآو

 رادتعاب ال: صوصخ تالاحل هزه نال حالو رسابكيرسلو (نفإمغلا
 ]ماو طصسل | نع سال ارك ادعم ن ازه ميوييسلاف [فتل| وعم

 صرخ ايو هلو سادح اوك اذاول عفا بعزم هباوبضزب|
 هزهو زر صوصخم هل رمل عبرا [ىملا نال نصوصه ابو
 2)هجولو طووئعَسل ! يي عجءانزلالا | |ركلسعل اهني الذ ةصوصخم هلأ

 نفرل |)عحولف َقَرْلآاو نهر اك |وخاازكو ايسومالاول ظ

 حلما اتفملا نم مردت هذ اان انهرم أعول |[ مسن كاعد
 يو اماولضالف عونل او زل ءانمد) ابيزا طخ اباعابال



 هك

 وااو ةوكبلا اماو لي الذ (شالث ناكن اف نكي. وا (ميئالث نوكي نا اما

 نب ذاق لوا تلا هررصمو نوكي نا اماول الغ ادرج 6 ناق ميقاربزم

 ىح خلال مف ا عزم ةرمل ررضمؤ اتالرزلا درحلا ذادذلافاّدلا هررصمُو

 لاين اهارملايداملا عشبو_ل(ةركلاب ل عجإع عوشلاو ةيزمتيزم
 كلدو وب انسحب ولر ن اهلاذا !ةيلرلانخوهلوقت)عافلا (رلجَلا

 راصزمادوجوم ن كاهل ذ ناو ةسلبلل : صوف روتر و داع

  لهتلاةرصمؤعءونلاو ةمغاق اتلاءررصمؤ ن كن او هل لاحد

 مفيطل ةرتضو ةرلل ٌدحأو ةرشنك خيبجر اذ! ني]رفلا اربنب قراغلاو

 هتيبؤلو ةلابتا هتينامهاوق اماو ةث الذل ل عداز امازكو جونلا
 ل ايلا بس بس با ةيقلو ةدثاررس (يؤلاوذ (ةفةرللة ال

 ليلخلا] افق عاضن مل ومغسرس !ةفللاٌووهو فءاصلا

 فاعضالا انكورتكاوا دلل دلل ا

 . ديحاور شجنم مالو نيعناكام جالطصال | و تفعاضم او .

 ىس انكدحاهر نجزم :ين انل/ممالو نيعو ىلو الامال و وئ أفوا

 .رحما ابينالشفع اعرلا نهذعاضلاغيقوتلاز جف موزعلا

 : رفاوربكممالو ,تيعوادر رك الو ءؤأفوا | ن درك يعوةؤاع

 مأفيالإ ساو دش مل )يف اناعمتكامعاضلايال] ابو الز عبو



 ارنجر نوودين -.ىلهارلازهأ 3 اهيلصي ريع لايم

 كثفت َدْوص,يف وىسال ناك زب مس 7 !|ىلخللل اقرصاللا هسا رش
 مالسمف ىف الفل اتق : :كرجرف (ضلا ومسبالو مركباريش الا نم مال :

١# 

 لجرلا نإ احتقرشلا نمرديف اهيرمولا عار تسال ص يمس اهي نازكيو
 دحاول/قرحلرب رانا ال ناكدر قولا نم مب ايريرلل مرة يموصالا
 نيم الوا عد نيحاالإ يو نيركتبالانوصلا همسي الوصالا | ايم
 0 دامو ] يت اك زم الاد ريسج
 لح ةيرمرح| ةيريسصل يعل قط لوك اضلاو
 داضل ان لرب اٌضصفَرصالا ورسكوز ابا اك ايلات ونوح
 اولهتي و كوككإ م اضن | منمود وه اذارب (هلارفقن اير هوفا لاق قم اعمناو(رزلاهل الاسف الا فب طقتؤف ب ال
 اىيرحا نماولرباغ تا د اضخ الث |ولتث سب | ضقن اول (ق الر بمال نم
 ابل انوورصاناو نسبا هذ ايون نضل نيون لا ا
 اه (زنهقز انو ورس اوولعو بيوذد لفك عاذ |وضق نم نولي نان وجيب

 هحولاعإ (ةرناربطؤرياطلا | ىر]رماف بناس لك ظ
 /ءل عج عتب ان نمباود]ةثالات نب فعاضم اياوهو ل والا ظ

 لوالاًرلازنكسيررسٍلصآرس وحرب ا نيعلا هب



 عع ى شاملا

 نيئرح ات الأ ارغم نمراوتم ا نجوا كو

 ةمزطبداو (لعقاهيلارلا مضت لمن رب زص اي نال اشكد او
 كفي بفن و (هركو ضامل اف نيملاٍ فب عفن عجب ا. نمور اغلا
 ٠ تلقئرر فيل صاع ميز اذلاؤ تغداورو الا ارل نكسررفلصا

 ١ قالا بولا رك | منيب م نيود ينانلا ةيتغ داو ((لض يملا سك

  هالاكغداوداضلإ ننس رضضعلصارْطِعوجإ قتلو (رقفو

 2 ةيانلافتغءاو (/بقاملاداضلا قف لقنزمضعب|ضاّرمع

 وح الدلقالا | بقت او نيعل ام لعاب ان نموحالز اضلاو

 مسيو ضل سل ويموضاللا يلو رشم ا ءؤصلا بر بجوبورض ام ا كح
 د21 ىسجزم ناهزحافلطمزءاضم ايا عج اذان | طباضلاو

 نبراقتم او نكا عنام عني منا (هحإق ثلا عياغؤ نيل كلاي طفلتلا ناو

 . فارلا ةيلارلعد | كرم لص ار موكل والل افؤابإ ا نجزم) والا ل 1م

 عجاف انلاواتزم تّرماورمازموهو حال رسنملا (زيكسارعب

 هتلخد ايارسرؤلا ماجلادخد|لاغب اذخالا ىدلاؤ ماعرالاو مفي

 فرحان الا ءالطصال ايفو ريؤتلخ درو ولا ةيروثلايزغد او يف
 ةمالعلا مهيار اعز ع |قن | |



 لٍيقو مفرثم ا وكلا ةرراج كارب ذل اما: نخيل ا دوج ةمالعلا
 قاتلافرحاو جار داو اهزغم ن اكن ]ىو الافرح ا تاكسأ م اعدام ا
 . نييؤكائارابع نمل اعفا ماغدالاه وأب اب نمونز انكاس ناكنأو
 لو الا ورح او هزل الا ييرعبلان ار ابع نمي اعتف  مهاغدالاو
 تافرعي للا عزل الاي ازرابلاريضلاهو اغلا ورفلوهيذل اقل
 للا نانو اما نيفرخ وخوف ةرشلل | نال فلكل
 ةىوقؤ درك اذإظفلتل اؤآرل اف غرم نجل و ماللا نالّوصل اك
 ماللا نال ب تكل ف ن اورحو ح ظؤلل اف نافرحونو مرفت ايزيفرح

 .ظفللا ايدادتعا ال ةزمهل او ن انرحآرلا عبو ناتكلاف عربم

 ذب (نكلا ياي رظفلنلا وس احن افإبق امو حررلاىف (طوقسل

 اطول 3 ن اهرحربف رعرم او عرم ا نإيعدملا نال عورتملاوذ اوبال
 نا الردم طلغوه إب عباتكلاو اظطغلا و نافرحو | ةياتكلاو
 قياطيالز كل سف مارلاو فد الا نعرطتل ا عوق وطك نم نصل ادادا
 زنوللإ طوس ارس نال عونمم ماذل او قل ل | ظن ادار ناهرعدلل
 ضينؤو ةيازكلا بوس ارس ماللا ل بق خل ازعل الا ددعا نإ عابس
 رس افزدو نمجل اكب اكل ف رحاو فرحو ظفلتلاوف ع اهر حنا



 ىلصا ذاريوكم اعدل تجهل اذل نه فش تن اكةلوعن ساري
 . لص نالزكرصَتمَوع | نبال نيكرط لوف ل قيال اوكي قم دوم
 ١ | اغدالا بو سب اضملا ناركذ امل نال وشن انالنكايسل و الاع درت

 "الاوان اهب عضبسك نانا محاولا ؤيرطبل اكنكاسلا ابان

 دوج الة بنجي انعفترا اذار زف ضرار قيفعجوط ناهد وع
 ال ةواحلال| ]طسبالؤحن ب ةحناغرمل اناكن او ددرقيف ماعدا

 ١ كا الؤ ماه داللاز وجبال اكو كد دون نكأسل ابديت كبباب وحاول
 اصلا ةنّيركصوغ اهريفيسابتلالا هج ماغدالان يكول
 نيسلا م يرَرْسوححَو ءاقل |] سوهو ل والاف اكلاو ةلمملا

 - فيفكزطملاو ل مم ا اطلا خخ ل لطوخ رريرس عجن ينل مم اارلاو
 سبايا لجإ بلا ؤ قسرمل اوهو عل مملال ارلا قفو مب ضن حرك
 سيفا يوبع نمرْيَعوه يزل |كيصَوم اقل ع وهوزلاَكَص
 يقدرطلا نا اهب اقر جوربرس ٌعَجوار ورشا نمر | عب الِفَوسسو
 . رارلاراثانمفب امو انميفخ ارطم اد الج الك لط وريبل وا ابا و

 ١ ضعوزفورر نم مرفت اىذ]صاجس ابتل الالوقنا [ءافلو

 - لصإز] دريوهيرل عراه غرزمإمب نافرفرس هل الدرن دمعت يول

 زععبإع |نالزيمل | خفتددر جك صعوركودر مو
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 نمإب تاي نيران اجترت جايإ نادر
 تعاضملاناةزيعلا قرر ملصا نارخبوهىذلاىاشم
 "هد [ضعو عراضملاو ىضاملاو يع كيْإَصْمَترَعَف بجعل
 ضضعرص نا ضوهوزلا صاضم جمع د فمش ساشا الا

 ' نصلا 0 ظ

 مارال موج ؤرسسلا ف لح وجوب الو عراضملاو
 ”لّيفو ضرذع مزن سوم هوي يمييصلا م ىونلا عقلا ياه
 امر وكوبج وو ةدانطقست (نال مز كريجو جو ةريخالا ايلا
 اولاَكرَخ] ررصملا عع ةايباقتورصعارهدلانماوث ام اف
 [لبق ام ماتفناو (هكل افلا تبلق ةبناذلا مدر يجر صال اهو
 رك ممم د ديس ادام وس. (شسل انبثكلاو

 ا 7 عع او 0
 كلذو و لب ا, نمر كأسلاف م اعدالل نكسضكمال درع ماعدالا

 نيعلان .واؤلا د اعف نزو [عرمو وهو أر رصمرموحي :

 ”تلانلإو نانلا رعد نك وزوال ال ارلانوكسب هرمز صال اذا



 ناز وجل اس اعل وجمل ارتد ردتسا ٠
 1 312 عاجز نيرط (نمنوكاصوارظضن الجامي | نهض |وملا

 زرابلا ليما عفرلاربومب اَنِكَسْو 111 وكي انآيزما ةفالث نم
 طّرَس مرعل اهذتبم ناكاز او عتتعبزملا انهذواميكماغدالاو

رمو (ّمدرمو اندرو فدنرم و ب دزنمو
 ”لجفو نت درمو د

 . ف عت ليحتوهيزلا نيذرلا عانجإ وة طر ْنِمُد (نكاس

 فيطال ابزنورالا نم ةطرولاونينكاسلا ًاقتلاوهوكحأ ةطرو

 دق غاعدالا طز مدعو وجو دقنملادوجو (بحاصيواملاملااع
 ضحي

 ظ ل” الاه ركواقلا طب دسمو تلو د واقفلا لاو دولا

 ديفا ةركإتن اقلا نيعت بكف امهننيعب دك تست نال
 صيصاق ادار زل لوالاوس جتلانزص جك عبد سرمب ادا

 لصح ان العشب نال هلا نوزذحلا]يقو ييال هالئزملابلو اللا

 لإةزعبش (كيبم ارخإزوزحرغ نيجحلا ءآرج ف زحأقلا تق نمو ءزذع



 رايزلابهيلعاذا الولط ازيكم !نلظر اقب نويكعت غلف اوت اق
 (ةضوز اره | حدا ظزسًاقل] كذا قفل اوباركد وللا نود
 نعاضم] مز درطم ورم ا ازه ناصملاو الطارهاطو ميم مول
 هوز ْدسب بويبس ع رضو نيبولشالرهزموعنو نيعلاروسكم
 ١ لطلاوسرعلا ٌةِفبن لل ظراإقوك طنوجبالناف (شترالا ف لافو
 ىبتو اورسكو مالا خفر كاور نال طيف وخفت وا اردهالاضمقا
 اهدازلنف اهسلا ارسم غرتفخالارشن او يكونو ماشه نبا
 وح ٌةيَلقلا اوزوحاو هان الزوم ارح كرنقح اذل مادو
 فزلاوزوحو اون قلطم] وعاعم اوروجا لوف يرإَبل اضع
 أرق سارق فزح ال عو يأ ِلَعَور لفل مهزب وُ شما زبك
 ارقو صاعو عزا: ةآرق جفلاواهركو ف اغلا عج نكبوبَو ارق
 َهَلَص| ناكل ةرارعلا نمارم | لبجتسكل !. وف نبك سكلاب نوف ابا,
 لص ةزهيؤ او اضم اورفزم تن ِرعت نم قنشم ماله دق ار

 نيناقلإ |ةحا نمار ار ه1 اَرئاَدَمَرَك د دزهار اصف ةروسكم
 تقزعوى افلإ] ةركاإ عزل[ لرجرلقنم هب اغا ل هوزح ا ليقد
 كو تسوتثموهيقو برو ر اصف (ايرإا جابتحالا مرعل :زيعلا
 اذهو ترق ةف :عراشملاورجوزح تركت صال كش اذا اناقمرغي



 - فاقلوتلاب نر ىزاذ|اماَعكلبَرق يَ اذا اهل العال هلت جرا

 ١ كرا فلغزلاياوهو ف اقلا نب اكل نق نمدونء امني ار
 ارلا غفت رع اعلا ثرقزص|ي |لص | نوكيفرازكن اكاذاو (هركب

 لاعفالا عع ارب ار زهن رنضملا نع اضوع لحرف مزملا نال

 بوال لير نمي ضزعلا ناوا نوكلا نحاضوجكأ | ل عجاركم



 تااريهتلا ىفدللذإصا ورك تسئرق وى ذل نك( اسلإ قطنل الا زصوما|لىاملا
 نوكيسلا انف مورعملاك نخل ككل ناو | نكاسل ابنطنل اهيا اميل صوتت قا
 مي د لوقؤةف اللا عوجول اب ور دقو نيعلا عأس ءآبت الز ارلل مهل سمو مورعلل

 نازجا نموا زم نمد نمو مايه | يلوا دبجرشجل او ىوللا لزن دع زانملا

 اساطير ةيطصررسكلا نار سكلا و ضنا ذل اه دلف خية يابن الكرم ملا
 نيولار بكير فير ف سال جنان مدعالرل اطر وع جابت اللوأ

 نال مالو اغلا ورا 3 وكس نال ن درم ىف م اعداملاز وحب و عراشملاو
 20-2- دامز البر نوكس ن افعى الي لعاف نيولئالإعغلا

 قل ابئرم دزللاو ةل يقتل نوبل الو متو لعاخايريسرسبلا '

 َن فرم صال او لارل امس َّرُم هَ ةمركرملا وجو و نادم ةسيختلاوو
 ةبطاذمل او (يلعَل اد عوطلاو نيبكآسلا اقتل الو اولاتفدح
 :ةرثكيكاسلا اقتل ال ال اتفزحنب رمزص الاولادل | كبَن رم
 لصالاو َتانرّرمأ شنؤملا عبو د نادم ببشتلا فو (ىلعةل اد
 "وضل رن ف وحمل ابلوفتوت انونلا نيب صنتلول ]خد اف َنْن دوس
 :اساًءاجو نيشال لعف ءةيؤنل لخزان ركل نوتعلإ وَ
 بوحوب3 امري ل وون اع اعل امس | الاس ا هرجريعل عن ازكاسلا عري السل

 هن يحمل انطق اددابلس الما دج :



 | 7| تاعداعتم تاما امحاب ا احا 0

و حين الإ كوجول ماغر الاكقغدورم هيث
 ةجدرم : هرم و م اعدال ا

 لول هدم عافلا و 0 1

يس ا ا
 عاضئافوزمالإو ت

 2 ملال ايلو الا ادلاةلر تصل ميل صالاومملا عداها دب

 ارا ورم اس تقلا ودا ادخال يسن دغداو

نودي ناريورخآلا ل بق (يركو ويلاه فب نوم نندرم
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َرُم ْرَم |[كرَع ن ارع نيرمت ندرم ن ارمرم لن درهم
 لواَليفِب

 عريلاعسالا لبق عقواذا ماعد الا روجور ضال لبق ام جو

 فوت ةازه اًاتلاو ةرملاوعو يو اه رعطتز 21

 .. علعإلا نيبلاو عيا زل اوزيل لاذلاو لمرلالارلاو ةفلشللا لاو
 لاو ةلعل اهلاوي اداضلاو علمزاداصلاو هبل نيل

عورخت او انل و ةزههلام اغدافيلاوواولاو
 ناقاداذ اش ماغداو

 0 يوكل ةباعا ملا رلقرشلا يل
 (لانطاو أ الليلك: هده إراصف

 هنوكءنوزش هحووأتلاؤ

ٌءْزهلاو ةريهلا نع]رب اب ايلاف اناا اخ
 قيبنيف غيرنا 

 . ديل العام اوني ايدؤبأتلا نم اعل ادب ا نالكلزكاملرب نوكي نا



 نيب دارفبلا نعجو ىوملاوهازهو ملعسايفلا عشبالذةغلب ٠ سيل الدو انامل ل نإ ضم وعو اطخ زر |مضعن لاقو نيل العا ْ
 نمت اورزناو والك انااا ذ نم |وكحوزمهل ايذكيلفلا اهز اجا
 ئاقوزخالانمزخت ١ رنع كموزهالا نمز هت او ةن امالاور أزالا نم
 ىفاطخ انه ساٌزسسوبإ لاف يلقن :دكو عز انتم ةيدر حن يرذج
 ذضود نإ سني ال (ًمصف اوبل موق نم مسه اختص ن اقيورلا
 ةعدصل نوفر املانومرقتملا مرح الو بوبيس انهلجي لو مزفل
 مث ٠٠اولافرعلا نال عب( نمزج لي نم يدخ !نمرسلئز خت |(ماو
 ناب جول الاو خداوكز لغارج | لع ٌت زنا اغن هللاةزخ عع
 مز وردت ةراغ دوجوؤوجاصرلا عن انو ءاعدالا مرج رمح" | لاغب
 ريزود ا هاكحامب يبراقلا لله ذ ام خوف زحو دخن/ لص | نأ

 بنجر | اجر تزن دفو وني (ةناو وللا زيا اهشدتا
 نيزح تم | ضعه ذو قرطم ا ةاطقلاصوخم الاعببش اهزرغ
 ذخووبو ل إو نال صغلا فلل لع ات فاف كلربا امدخت !ناىلا
 اوضيزال_ حا (ىلع هن نااملا :ليلك شن اكن او:فللا نهوو اولإب
 ةغلوعا )اق نمو اطخرزتي) ةيزرتا لاق نماوقو ةيدز ةنعل نق نالع

 تسمو



 ع

 كئيدصو برزت اف (قمضن اكن او ب توتلافاعساو ن اكن افراح

اذإنرمإ ]ىلع نإ صه ديااوسرن افامزع همر ني اع
 1 تصح
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وك و مرزئلفاريصف ن اكن آو اطوم ا :نامر ةرزتا نأ
 ماعدا نم أ

 اتلاف هلغلا ال اءاغداو اوك غدار ونا صالا ضاوي

 هلت افءدتق اذا بوائالف كر (نل(هدر ان ,ل صار (ًةاوُحق وف ةاثملا

 اهداتاو عزها اهييقل فلا قلاتمسار اننا اهتضاللب لإ عن

 سهلا ةورجما (ةورحوئاغنلاٌءل_.هلاو هلا ف ورحم كلاو لأ
 ةىلا نينلاو بقوذلا اثلاو :لمما نيس ا هوَقضَخ سر

 اقلاولمملا داصلاوىعبلا كلل فاكلاو نشل قلاو.ل ئه اكو

 ٠ ثمنا! خارم | |مىصخذ | ةارم لا نهج كرملع كيس عم اوه او

 . اناغازا] ادحاهرشجنمآثلاو اعلاؤهن َنايوكِيف لس او ماحلالا

 اقلمجج اع اللد ارملا اهباوهبالزكن اكاذاو ةسيملا ءدصو
 ءاعلالارلاماغداوقوف ةاشآتتلتل لمسك فلس وع داعلا
 لاثئلازهومو يدير وجبال يرلانمنآداوح وجو تقوعلا اتلإؤ
 اللا دنيفوفل تل اتلمح اون ادازفؤلي 701[ الاقرب



 ةردرش ورم اتل نال يصوم ءوصو مم اارلا نم ءاتلارعبلو | نعل الاد .
 اذاني ا 2 مز عراف انلانمل ادلا جز#برقل نكلو هوحر خر ويجلادلاو
 دن لزج ريترحاو سنجنم مرلبلعاف ناهرح جرم نيببرق ان اك
 ض ويبيض وفلا تلا قالارلا مااا اتلاراس
 نايبل اجرك راهرمل ايون على هايلقبماغدالإركدااكملا الخام
 لان م. عملا ]11[: نركد از اجاضاواماداتلاتبلفركت ا صالأو
 |[, ]م11 1د ميفوؤل اانا نحن اموزب عمل اوهركف :بومم ارض قو
 زرق[ دا الاد اهب لفرع ؤزرملا اهبل[ وشن ادا لاذ أ ولعف
 . حالا لع ملا كارل ]عج ةروبرجلا حصول اذلا كلارلايأ (هدااملا
 <11: علا[ ار عجو ةمادوبركة اهلا ل افماحال ارركذالوقتو
 مرير ظن نآيبل او ةمادغركداو ىرقو لاهالاراد | اوقتو لعم
 وج :يضوعل!اتلإو :جلاهازل ماخد اوركد ذا لوفتف تلو هدانا
 »ط ]تس وهورلاؤ ازا انه داو باز ًانلاتسبلق ناتز !لصاهييزلا نمكانأ
 والعجم اق ءالإ_نزوجالن كلو نادرا وهو نايبلاو ماغدالا لذ
 -11رل| مماقعا جملا ازل] تطل رلا غسل ارل !ماغدأو :لممآكلآد نوما
 رهفصلا,:رازأرل| كا ةبربجلاو اعقجا ناوي !توصلادادتمإو لمم ا
 اه ادازل ا|مجيؤداذا ن يجو ايي صيف غعداوال ادازلا]عجاذاو



 يتقبل داما ب ع ايناومانإتا

 ًاتلاؤرامرانيم نيام اغد اويل نموا نيرلا نمو |مهالف ناد الع

 1 مي عّيس او ةيقوفلا

 دود ممل نم خيفوفلا ًاتلاو جامل مس | ن4 (ئيس تلال

00 
 بكر يفصلا دمسصتلاو اذ ةريبكلا :عصقلا عضوكز كنيِحريصنتريفصلا

 ةيخما نبثلاماغداوت آلا يسب مرعل عقس ل يف تايب

ًةصوعف نيش ملص, بث اوحئاراوج ةيقوفلا اننإو
 عقفتام مهجؤت عقس | سو (ل

 درك صإ !ملصاربصوك اًناوج ةيقوفل الا :لعرك أد اصلا ماغداو

 لعن ورلل كسر اعلا | ناملاط اغل|لقيريطصاز انملا | !ازه ٍةءاَمَض

 حقطلاءلءتملاوورجيا امورحو معلا "(لفلا  يشتشملا

 الد انلعملااطل اور ةملقو قفحب

 افاوئاقلاو ن روما نيغلاو انلاو نانا داضلأو
 مياعنسيوس

 كنا ءار اغلا عقارب ةح ار قطنلارنعن اللا العتس ال ةقرلح

 قابطنإ] خبط مرن مس | تطد لمإ مالا عب الا اعلا

 اعالل كنار اع (رن (ىللانممفياط
 ريطصتس ريالا هن الثناج

 د ع ل



 قفار ابطال مزل تاكل هتساالا نامونيع منو طف ةيلعتسم
 ةزعتساللا ٌَىابطالا نم مزلب مال( ةلطم اصوصخو اموعاوهس نا
 نادلالمدسا (نئاوخاوداصل (نؤطت اذا منا ملذ ناين كل عالو
 ف اقلاو نيؤناو ا ات ظن اذاو ناسللا طسد ]لن قدطناو
 . يوم يقودلا تل اوق ابطاريخ نلت إن (سلا وذ ليعتسا
 ابل عامر اطادن زهد (ضزلا امزيب ناك اذ او حيل عتسملادض انيال
 .ضئنفلا نم هولك نيبو ةيلعتسلا نب هلا د اصلا نيب يا امين
 ريطص اص (د:اوخ ا نيب نمت ريزخا ازاذ عيعقاطلا نم انهببرثو
 لص انس ايلارلاو نيد ااوبلق اط نل |نبلقربتصالصالأو ٠
 -جيسومملا فصول نمانل إو زول انل اراد نيل له سري
 نيس زم لل زل لوفوتتسراصع مدار عا ظل الإ نمانل ]يزف
 تلق ناف مم اف اهد امن الب اوصلاو باوصبرسل توم اذ
 هعنم مرؤتر## فمن او ٌنرِكلا حعصتلا عضو نسنوكب اره عم
 ذات ة ناف(ضتدري الق بشل | هذوزشب عصام ذاششلف
 ذاشن فانز |رلاو نيفإ|عجحاؤاز (ف ناكختلق ةرع (قرراجوسإل
 فئارسلا امي الا وحي ًاماخلإ ل قرون يو ال اؤيرطدد اش اريغت
 داصلاو للاؤيناهد احن ايلا رظن ل رم اداصأطل || عجب ءاعدالا



 5 ظ

 العمل اداصل ا جم اغدالال/ر وجب الدربص|وخ ةيبالصتال/ ءفَسَو
 عصو نمريصب م الربطأ لاقي الوعا يفريغصلاذ ( هزالد ملم

 ”يةوضلا اتلإو جل اداضلا ماد [وت زل بسنه مرعل طن
00 8 

 00 ٠ سانوجوديربص | ثموهوبرط[ويازاوج
 . م داضلإو داضلاهاعداو ةيالمتسالاؤاهد(غاطاداضآطلا
 ععلاوةارلاوجر|رطضال اون انل اف رنيدبلا مرغل ناين إّيرطقآ

 مف

 لرلأطلإاغداكداضلا :لاطتسمت اونل, بل اعلانيرط واو 2
 ىاهبلاط هل ةبلفر زال ص|ر ل طاوخ (وجو عقوخلا ناو 2

 يف
 < ماغالاربغلاثل !ازهوفي افرول ىلا م داو 7

 دفال ئرفرجرح اورتن اللا اهو نيرا انجال

 . لاعب هر دب اغا ماغدا جز ق فنا سل ل لوم
 ذهؤما يل وجر ضوبربئو ئشلا عضو وهو زال نما 2
يان اخلاص: سام 0 0

 4 ات

 ماغيال انو لاضم فلا اظلا غداو مهب ) ملاتبلق [طظإ بن

  مصعلإف اهناواهللذ اجاغاو لطالاقنو ملم مولا اقل عج
 م" تانلإوإ ةمينجلامرعل نايبلا ب: زوجو ىبطم] ىتسم (ىهمالك نال

30 

 كالا



 وكمل اال عج مالو م (كاطن نسج اغ ءدالأو
 2 دوما هرييعذ لوتريلعو لذ اييلا لل مملوالا
 ايامي السلا جوال ام [انحالل واوفعت هل انكيطع

 دفتاو اضن ددتوارعرلاضياعمت او يوغا وأولا
 قوف ءاذم ايس مو قوم ةاثمأت لاثملا ازهةيا جتوأولا] هج
 0 مزل_لقت موأ“ ءانبلف ٍفآامزال ءاضتقموهامطكتُت
 بج ايإ 000 زكرحاةلالعأل ا .تكالا ل وال او عفدلا قهؤأت
 -يهزاذ لين ام اكرع اهنبعالانلعبجيإ ةاداولا اكو
 *انبلقؤا نيحواَريَنِيح منليف (يز وكس عما]بف ام ةرتكل (ب

 ةداؤلا ةرمودعتب ارطايس اي ةسسؤعتفا تركت ريلعشلاو
 ينباذايواو هرَبإ معلا نور ينسي م رلكو رعت ابوك (ىلبش ام
 عشت رمد اورخآلا لبق اوككوأتلا مندعتو اوخلوبرحج
 لافنو[نيملاو انل | قول وال امهدتمتوي مدل |فموهضتلا
 عجنيسلا مْ راو مرد هل عحو“ ان عجم ااهنا
 ابو اهب و ثالث ليقو ننسكبلزنم ايل | نال ةرك
 رادار فل ناو شل اوأ غي

 ًايلاؤالوَت اوت نع ارخل ازحالو ! ار ارق اناني لحج :



0 

 جر

اللام ورفاول مزاكويلا نموضل يادي هزل زف اكد عمو هللا جت اعلا
 كح 

 اوي الب اقلواملا قفل ارمدو اًواوررضلا دهن نوم( لبق قلات اكل (,

 سبعين اذلا خرملانبل هلكت لإ صالاول كالا نيبال سؤ ايلا جدرمن

 ناكسا مدععمدحاو سن جنمنيفرحر اتجانمائارف (لمق ام مح

 ] ؛ايلاريصبوج ةيزاليديايل] طرب !تلكرس (بتل لن ىلا

 ره ذا رباوزل اف زح نإن يال |كنر اوم هزل :لكل[ن]عحازإ زم

دالإو طرشس مو هزللانإ إجا نمو يش نمد ]فاو
 ظ وحط دال ءاح

 فاةباتراتواوبحو ام ةراتفزت (ناهةمز اليت يل ابل اذا تاي

عل اهون ني نم ل! |لعاملا ازرع مرفت دق تلق ناو
 نكاح اولا ةل

 لالعالاهريغلا نعةي اكحوه (ً!مرتت امنلق نيتضق انتم نييئنه

 (ًضقنوريالف زغالا همن اكاذ ادت! اغد امو لوقل الز ونع سس انه

 ايبا ماعوال اكان وو لو طمنءعاضم ا] وإؤ ريف مالغلا مقر قو ل نام

غوالان اكناوز اوحابهلبُف دو انهربع ماو
 لطن(ئجاوروصلارطمنو ما

 رود كلوةف ورح نم أعان ايدج وو اذا ءاخ الز اوعهريلغتلا
 نيسلاوب هاا ذلاودمملا] ازلاو ليبلالارلاوريفوتلا اتلاوغو ططضصس

 . دل ةياف كاع لما ًاقلاو خاتما اًقئاود اضلاون (ناى/ا ءاصناو

 نأ اهنزي (ة نلف اديب اغمرقترذوىفورفل هزه
 لاعتناق ن اى مرنم



 مامر دير ويف هانم ا(تنةلاسبا ح١ ء
 اعتف الان ءاضد واسف اميل اهيكرج|قنرج عييااشلا والا انلا عالي

 تقنداو عوف يلا سايررص مل زاناق
 هلا لازل ال اعتضاللا ان ماغد او(, ض اميل يله فنرعلاب ارلاق
 تاكو ا املا دليل داتا بلقر ريع لصار رجوع
 ع ورسوم لامر امتشالا ان ماغد اك لس اميل هن نرعب
 ؛ارلا ماده جرغافام, قل اذ لارلا سلق غل نال تسل عربي لصا
 لل ااا ما اميل هرعزتنرمألا لاف

 اج ينو عد 1
 اصلا اواكاص ل ارااسلقمنألا د املا نب ف تحي اص ميمو
 ا اذي اعتفاملا ان ماغد آو ادرس امى نزكرجإةنرعر (ىملاو
 داضلاؤداضلا هاو ضال منا اا د انل|زبلق ْضتْلاصا
 ربي م ىبا اهل ف لاعشالا [ماثداوأ لب هيلا يكرجإفندج
 ةتمإقن بق قانا اافاطل مئات لص
 مليا صر ةوركوخ لعمل اطل او ل اقنمالا انماغداو البق اميل
 مافتالاو (لبض هولا يلو قندعب اهل ف املا داو اطالب



 درتبي ه[تتعيوح ن (ربلا اهنا ةلثمالا هزه وجو نيطلا ةيراحل عوقو

 . مينا مرول ةربورقتسيو ا متنبو كو ملببو ءز_ور تعب و

 . ليارلاورجوتا اعرتيعصل اننا | نمزج ىل | ]محن اعرالاروجالد نؤرحاك

 لاعتف الا افرج عقبرنرلاو :يجوانمأتلا نارخول ًاع دنا هنم اع

 "وب جورم هرجن عقو اد ابان اتلا مك د اصل او نيسل ل بويمن ا نم هلك

 "هه ةافورمزماناكن اع (مز (فراصلاو نيس! (ماو علا نميإو

عب امن امهداو |ننقت نم ةلاتغ ازين ينفصل عمقا امرا
 د

 تعور بكملا نيياواز صال اب اناصاي ريغ مقل اص | (متفال ا,

 .افاههطالاو نلف مدقتملا تاخد الآاذع_روحب« نييفرمل مم

 6 نفكومانا ةزعي اغاو (مزي هز وعم ضخ رزعوطقف يراضما ةرز وجي

ارفعي ]ير ][يعفتلأ و مام ك (هتئالاضامعستلس»>
 صعبلا 

زتعاورزتئاوإتتتلصاللنولو فيوم انف ماغدال]زوعاليرلا
 ر

 ةرهل :زكوايلدق املا تلا: لرجإقنت ل ] مصتغ اومستباو عزتناو

 ريصيف (هرعب امكذح انزع انفتسي نئاسل قلطنمل 11
 رع

 هنا وبلا وعوعمضس دنع ومضوَتو ودعم



 د .اعلازكسر اصلا كايقلا غدا اذ ناكل ذو نيبكاسلا قتلا عنخ
 مخ نكأسلا ةزصالا نالسكل ا داصلا كرح نكاس] صال وآن لاولوالا
 :زملاويوطجترنع و( هروب امكرعت (ىزعآنفتساللٍةزمهل ات فزع

 ةلرمحلا ذاهصالتوكيار طنا ريو داع كيك آ وح ةبلعح
 اكزيزكاسلا اقفل ازص ال عرسك انسي جماد وطال اذا يالا رجؤل نر كو تح ل بغتسمي أهل بقتسم ةيز وجو ضرع

 لاوتو تال وعب هيرست و اهزهف عسل ادل | حامتت ال اللا مهن دمرها اكول
 لاوحاولو |رخو اذ وز حج ملوف لوتعم منال اًعيوؤرم جفا اه ار
 _ءانمب كونو هيلاف (فم افزع كاكا رسكباماصخ د رصم#بو
 اجاب لآ وكل هن كوانيبكاسلا اقتل ةردكاف اورجز كا ريغ اليا
 " ترصموبو (وروب املرنعل ةزمهل از ا,رلعواءامعتح ل صام اذ
 د [نملا :لجربتعا نأ مين (لاداصلل امتن اذا يطب اماصخ امضي

 (نصنا نرصم رو نيصحريزج اح نكاسلا نال عنب ارو عدم ا
 1210 نولسل ارارتعا ةزهلان اهنا عسا عيرسشو زم ا عفن احا صحا
 ائلا ركل قننوإ كل كرحي نإ لرحاؤ) نكاسل ا لصالا اذا كأزلك

 ذا وهلال كت دش دال داصلاركب عصصوتم اقل كب وضاملا
- 



 لعافتو مقتل نتلإ اءني]ةفتارعربو عفتلاو ا ةهوجم

 لصولإو لاراب القص سبا! هرج اوقع افقلإ اء نم

 تاكااوأط تلا سيل فريطت ل ]ربط ل وال اف امتف لل اهوا ما

ى اثلاكرك(سلإارتال لإ | صوتا ل |صولا عزو اهل الا
 ىخ

 فاواهرعب ايفتغداو ةفلثمو انلاتبلق]ق انت لص لقانا

 كيلا ملا نوكسل اذ ايري وطب وع اطلاو امل جيب الوزصولا حره

 لقنزي ثللص| /ذ ااا ع ال

 ١ ياام 0
 تبل اكزكابينل| نال رد عر اكرخ اغدالاطرش نالرخرد اًماونالا

 فذعي ا ا ان
0 

 عاطتبملصا ةرملا_.؟ر اكسل (زبز د اول | لصهن رولا اناا ب . 00 كنا معا

 عيسي (فيفخت انلانفز لزم ياو ىف ثلاسل 0 3
 رم كوي طن صا عير اضلاورحوتفب

زم م اهدافّيلطةيرزولا سانيو ما
 م اكاماخلا ناو قف فزدلل يج

 رصين سك اذهرحاهر نجيم نار ناهز 4 اطلانم 0 اساور

 مع ءاطس نلف اذا

 يا هناو قناطر ناد ناس !ةنانكوا

 انهار (ماو قيربإى اهلا نوكسو دع اضلافرح مخي ؤيربو



 منا اهيل عن اوفر اه ةرملا نماولربا قار نمومف مق
 اولاق ايف جرد ]نم فزاص الف قيرب ]شوف ةزهادزوكا (هوعزح ا
 1 بجاح لا نبا مل اع: قرد مود قيربي أول اقل ذم جرح رموز جرجدب
 8 لوصارص| ن اكاموهو رزرم/// كانتا بايل | صغم ا مب

 ىا ةروبصلمم) ]قرم اناو عوعلا. ىدمل جمد ومما آل اقبالو ةرغ

 وو وسمي:

 اجنحب نولي (موهور وبر شم ن امض وهدو نيب سِبِلفل (لعؤطع
 رويشتيفنو لاو ٍةزمصملا نيب ]نسل وفن |/ هتلر ج فرح نيبو ةرنعلا جب
 ةزيعلإب ل وس ونت البق ام ةةكرح ف زح نيبو ادزج نولي اموهو
 كوم زيرممل ار نحو :نكاس نيردوكلارنع نيب نيب همن ىاولاو

 فطن ازوحبئ اقل | عانطعرج اتكدشأو مالقل اواو عقبال 3



 .ةدكأس ةرهلاتناكاذ نوي ذلقلاوهو ةئالثلإي طال نت[ ول (لمجإع
 ' نلف ام ن اكربخ أوم ناكني لقلا نجوم اعنن ةكرقس.ت نام ذا نا
 ةلرجرنجيوهام  ايرلقز اذايرلق نكيال انكاس ناكاذ | را (رس

 نافالبق ام

 . ناهد افا امزلرعئ سلة لذى قوي يلع داطخل اذ

يدر ل قت اوسكن اكن اواو ادرلقم اضن اكن أو انإ ا ؤلقم (ن
 ت

هن اكاذا كرعلا نيل نالذ لاب ةزمهلاوه ىرلا نكس آبَرع
 اسلس 

 | فلالاحاروغيلفل| لَ اسبلطو ااعرتبكىيبطلا حايل انفو

 ٠ رعجلوًايلبف ام حاتفن و (ىزوكساكلا ةزهلا دبلقز مل سار لصا

 . دواي بق امماضناو انزوكسل اواو ةزيهل تبلغ هل ار مول لصا واولا

 فاثلاو البو امراسكنأو اينوكس آي رمل تبلذرمعب اركب رلصا ًايلإ

 ظ هل تن اغا: [نوييرويشملا »ب دارملاو نيب نيبوهو ةئالثلا نم

 | فين (زاوجفرح دو ةزمهل انيبريصتق بدق امام نوم

 وضل نإ ]ينو ةزملارضو ماللا قفتمول وز اسسوخ اهزطرع ول
 ظ < واولاو ةزمهل نيب مولؤةفلالاو زل نيب كسوف ةزههلا | ىف

 . مقفل ارودوفتن | (هئاش نمزل ال /نالفلوالا اماآيلاو ةزيهلا نيب[ نس

 | ضكاسلاواولاو نكاسلاو اولا نيبزعت هذال الا اماو ادري امازو
 املودكاسلا بلا نهيب الغش اغلا اماو ابر اق اماز قفل رج

0 



 شنب زها دز اماذا 0 (ير اقيامأ ا ةيكا سيرت دك
 ىشالتايوواوكما, لق ام الون ناكربخ و هترشت لوف وف نم
 2( نلعجت "ةزارو مل مالا اوايلاوتفو يملا كريم وعاواوو ا لع
 ضخأو اوزلعج عا نوج لصالاويجل رضوو اولا وهب قو مضخم
 داذيقلا ايلنقتري 01 نمت تير رورنم ا نبب نيد اهوا ع و زالكاذو
 ضروب وضوب]كناطو | رف مالام اهروينم ارد م أو كتسوشو ردك !

 اوعضمإ دل |نيب نين انعيز جواد ورويزثم ا يدر وكز و يؤم اريك ن يب نيد:
 جوكمل هففل | نال رياح( رهباروشم ادا موتي |لئار وبس رع نم
 نيبوامزيبرسب نام ةرسكأاو لإ الخ وكماو نيل قف نمدلاو
 17 زها جك ليك نأ هدوبيسو ]بلْ دزم |رويو ةاخاوم نوكسلا
  نوكسا وفقنا لق : | ةمصةحونفم نربي اح اوضح افلا لاسو
 - لش امثل مَعَ بوق فراصرنخح ب اويلاوآنلَع زمضلاو
 5 ةرارك راعي لاب :ط صحار ةعوطل لوقا
 راجزإ بلع اف راغب اشي انللانلاورض اماعم ذحار ّز ” اسوي ركأ

 ىي د انمة ارق عاف ايل اورم || كفو سر أو و لوعقس مر يشعمب قلعشمر ورحنو
 باكرا دلعاف عن :رملال ىعفسو لعن انهذ نوئدامارنل لفرجووزحي
 عمون لصالة وهاناباوعل نسال الحال



لاس د اسحلوف نيظنو اههبف اسقف وجت راصانساةعامغم يل
 - ليعت 

صتاو كإ اس ام] بره تلض“ ةنحاف هر الوسير
  «وببسلاف كي

كبيرعلا نع ةجياماو بلس ايئب الهرسنو
 ظ ليبنوزلا شل طن ا

زح اوهفيبزمالا ست لآتل]و ياو مواو نمي
 اد انولي ى

ريلتزكلو ايل امآستاس اكو ةزتعن رمل اجا
 لالا يا دق

رص ةلاذا ىيبلتنا.دارماو وكاس الق امو ةبرغس وعول
 هيل

ةدواهيبسي اة واج نكرعبلا الوان اهاذا نيلتازاو
 . 

 1 موو زعاةرباسلا ءاممالعز ع اربط (ليفوزلا 20
 : ابفااضط اهرح البت اذا (يبف اه (زلرح ون رشا

موح م يمملا ورح اعل ني ديزمو : 7
 نيل عتب هل ةلا

زعزملابةلئسلصالإو) | وسلا مماللاو
 سب ةرهل انف

 "لص ماللاوويلا عفتك نيلاوهو اهلبن ايت لسطحاو

 يدعا ةفزعبم ةنصلا هعمل ةلاسيلاو جة ااو ولالا نسرملا

 لاء اطعاوتن نازل نيترو مالنو اير
 ماللانوكزحاليجنلالا نال ؤفمالل انج قش والا ةزمملافزعو

ا فير رقروحو ةزيهلاغذحو ءاللاةوكتسرعتارقو
 تابثاومازل

يأس َعاو(ةزحو عيافلا ةزهل نيل وز |: علا
 اسرابق ا 

 ذي



 رح ار ابكرارتتالاور اغغتل باب ناري ال هزكال اوهو ايزبق ا
 ةعهاورحلا كرات قلورارتقل ا ورافغتسل ور انفتسااز او جو

 دك دصا د باوو يمول صال
 يلف اد (نكرج نع نتف زجر ةزمهل | تن نيل ةجوتغم ةزهاه دهبآيلا
 عبس انيس أو ويضول ةرحوملا ًيلاوو اول ع ةلمم لحل بجو
 تفزح :ىوتزم ةزهاهرمدو اولا نوكس واهلا خف ميو رلصأ
 بوحؤب واولاو ليج ايل اف اءربف املانزررحاطع او (رنيلتدعب ةررعيلا
 مدواولاو ةرصوم اة باو نيتك د ةلكف ازهجضعجل قاحلالا
 ءاطعاو ايزي رون زم انؤزعوو اول اره ةزم/بيوباود ل صاًيلا
 '”لماوكبا لصاوملا نوكسو دينغلا قع رست ا دواولل (ةكرح
 ٍءاطعاو ايزيبلترهب ةزمهل |نفزع:حوتنم خزف اهرسأيإا نولس
 و ةرطاملارتماؤنن |ناىريازلبو انلاه صال لا وال اناييلبق امل (ًركرح

 كوظنإ|باقلو وسو كذب [مراننمو لبو نيرلصال اواولاوايل|دممبو
 اميركذ مروان جو لعل و ورحإيح ةلرحلا ]حيز وجب فدك
 ةرهلاَنقَداة ىلع لح ا ورطو ادزوتلز اجامن ا (رلق ,فيعشوو ٠

 يم ماللا ةكرجّور طل

 ةرصول ا مهم ب |وص

 5 انو اين افرظن ريزم نيل ارح ن وكل اكسس فرحا اد
 !دوكمآيلازبق امدوك/ن ابنيلو دمؤر حوا يب دم ايل اهواولات وك



 نب رصتلا ايل ةرئابييرلاد وكاتب اموا |مزوكس ب يوضمواولازغ ايو

'َ 8--_ 

"25, 

. # 

 ا

 ' كويك( لبق امم كاس اننولث يح نم ةره ا شن كلو مز ناو يا

 ةلرحإ هب الورع نيدلاورهاء ورع نمآلبقايزفم ةزهل يلمح

 ليلا وصخ هرككم رقما مسالم الف ناك (لمبن اهيا ةزهلا
 ىكاؤج (رلةرع ةرمهل اف عطتشر لذ يا وضم ن اكاذا ويضل ورمل

 فرق حابلاو ايلاتغد اواي ةزيهلا لق ةئبططلصاَهَتطَخ

1 

 "ف 2 ب افلا <

 هب امو م عر

 . ةم#ل تلف واولادع ةرطوع ةئزفسلصا :جونفلا و )ولارب ر خش لك

 ايلاسرشتو اهل اوذو ةزممل يريح ونكت واولا ةواولا عد اداواو

 لما ةزعل ددلق ايار ود رمى شف ا لصارس اف جيركو يؤصت
نولكب ال نيل ام درو ا (ماويلاو ابلارتذسد او ررلمخ

 نال اي ةرمهلا ص 

 )يزف اه]يق نا جوتفيرسبف ا فوروكم,يطخؤ ايلاطدق نكرم

 ماخدالإف عيا ميهضلا ريل[ ةلقامإ مولي اف تعقو
انلقءاغذالل ةهرصلرحن (ن ات انلا بناه عفل معضل ئاوهو

 ىف 

ريافنن اكن او (ن اه[َيَج هل, يعض ولكل ف ةرزصأ تر اغلا راوجلا
 ة

ازلا ناكن إو زمعجنقامل الل تري (ز ال فره سبل (نكل
 قلآرب

 ةنكأس ايام (رلالقنل ]يح ءلالا ناطروب نم ارب نييلعه

 | لاسر ئاسوخ ماع دال الو (يعصو: عنخ تلرصوتف ارب

20071 



 ماها الو (هِض امزإ'ةزمهلا هكرع ]فن نام مام نافل اف نملئاقو لاس نم“
 مرمر ور ذملاراخنيب ندي مجمل ام اورويرنملا نيب نيبال قبب إف ضزإلالو . 77

 ةباصالا زلال الع ئيبنت ناش مروا افاو(لبق ام ةلرح
 7 اماكةرحاولا ةزمهلاف هلك ازهاوسضرحن عة دن قنم او
 انلا هيب تلا ئهلاتن اهودحوتنم والا رمل نر اهىن انزمعلا عمتجااذ نا
 - هول يسرع ارب انلأ ةرمهل] لقت مافيش
 نيوتن لميويضانلاولا نلا رمل تبل ينزع لصالاد
 روي عظعل مقا - .ازهدو نيّرما مد ]الص مديت
 مرارا صرموأمزف اهتشبن انو اًضكلأ أغلاق نيح شا عّيرلاركلا
 ٍصبقعلا نم سلب اهسرزلا نمبر داوٌوَعكس مف انتشاوح ضرالا مبدا نموأ
 رذاكإ افرع نوكباا ءرمابزفاد وبا زم الامد ١اموس الب ال[ض
 ١ ا ارا ضرس نسل ررشا 0 0 0

 يل 85 يي م
  نيشوكلا ]وق ارد ةدوعبجاحلا نياسلاق دير ايوكلا ا نييذوكلارنكوا



 000110 الحم ا اي اًدالعا
 / نوكي نا سقف لذ ةرئاوتعتيسبل (/ (نلق ناو ةزناوتم وسبا

 معتفلل ل وبف نعل ور عود احر ارخأ
  ةاح ادارم ناد هيعبرجاو

 | ةرايظنج د اشردد عاى سايت ولأ جابت

 |ذاش نوكت تازاوجل عسا تاارقل او الخل اًيالوهو
 يلوا لجو ن اها انينكاسل ا عامنج ليف ن اف س ايقلل نلاغ
 عنو ةازياجد اكاذاو نينكاسلا عاقجاريدّرياح رح
 - _افاوةةيدستمأ ةىلالارب اوجي انلفأي فل ايار لهريت عمردإ
 ءامتج |نوليزعبل لاب تيل ن اكاذاو ةزه نع ةلربمو
 ا
 يلوالو نعل اَنساَكاذاو الرف ام اسكناو انرولسلا. مسالا ةزهل

3 

 كَ

 لصارتو اواو اوةنكاسلاةرهل ل كا ب اقاوم ظ

لب الو (لبش امر اضئالاواو :باثلا ةريهلا نلف
 هوب |

 0| انكو ف 9 فزح رن انا رجلا نافزمم ولك زموتنم 17

رموادذذو اوزكو لافي ا قلق (لح سيلا
 "لإ نلق

 ذخأ اوزملا | ةلشالا نهزص ان دالص حلاو ذ (مرمو خو

ل ن اف ةتكتفا ىدموضميإو الا نمت م/م 8 ١
 ةينال لهو ايف



 نوكيارتبال او نير ورم هنداهز وغلا طسوتم اصل اولعمل ةلقلاو رق الو ةزثكلإو ايما غلبت فرمان نمرماللاماو لو زض او اذف لصولا ةرهارع اونضتساوإ اعنسالا ةرثكل :زهل اوف ذص زكلاوأ وزيئاشلا
 لص | فو نيتزمللال هذ تس ن اطيلرمو اول اقول مز الرمو ) نم يصف ارم
 ناباعيدحاميفحو اى زوجين اجري لوو اتناك اذا اماو ةزكوم ةفص ةَرحاو :زهو ناريه |عجادن اقاخا [كل اذهجو لافننساملا يوسي ريوس“ مك ب ملي الذإص ولا ةرهزعنونغتس منالرمو نم عم اما نوكي
 زوجيو :يباذلا دففتغاطاشا اجصاًاطرش ]احد قف اعت لوفي ىرييف ارفلارحا نئآرلظنر نع ميباثلا ةزيهل نعطن# نيب نيبإ مج
 لبق زي. اطار ادع الذ ةين اثل ارنع عااجالاو متجال ب افشل نا ن اليلذلا جدل هال انينتر اتي دره وبا وره اظوعو انيؤضح
 وني ةريؤالا ال اول ريب مل عاتا لإ رست ال اوهازهول اقثتسال لوصح
 نيل فرح اوددور اد وك نيلثملا لوا نماولرب | غانت | مق وز اج ثئيفعل اوفو ابر اهذ امر اقجا نمز اهنا راورميزب| جد مد
 ءانبل اسمحي اجازه اردعو نيترمش اوف ازكة ضيف ككاذ ناكو
 منتم اهالكو افزجيوأ اطربي نا اماكل ذ دعبفيزخالا نود امردعارمسمخئز وج الذ داشء اشتم انخا اه اهال4 ومو



 ص:

 . قتجلطعو نيب نيمو :لكلايذ اجاطإز اغل او كاسل ًاقتلا لول

 كيف لاذ وقوي هنلا فلا زسد ازد يفيرعت ريع دنع
د نيالاق مآسْمأ مأ ثنا |اقنل انببو لحالجنيب اسعولا

 هبوتك

 . دوبالهلاق (وعاقجا نمبر هامزيب افلا اود ازف انْ عاوبمرح

 كءاقةث الث ت اذل | عامتجا ةهاركلخاو ىذ الا نابثا
  لصفلا

مو فلالا مات ادد طين م م زمر غرم اعزب | ةاركعو
 كقح نممز

 ءاوملاغابو ميل ايوريو عضوم سا ج الجو عنيللاضراما اصول مزن

 فلالا تابتاي التبني م) صغلا عشطجاد ا نيا اق ةموعغم ا

 كلذ مرعب الف عدحا اجإ ثم اماو مرش ىذ| اًسوالا ةزيهل انبب

 اذعإوإ ةوكرملا وصولا نمحوب لكلا لو إو ةرمهل زينخالو ف

 نكيملالو انن اكاذا ةزمعلانالوءارتب ناو لكتما وحل باببا
 فيقتغلا

 اياثوإولال اربابالو ارتب الإ فل الا يوقو عاتشال (زعذل لل اردا

ن اكاذا الل نوكيأم ايْذح (ههلارب | نالانزع
 اهلبق ةصوتفمو ا ةنكاس ت

ا غضخحتلا الوارنب ريما جوق هر دع ط تنم( زك رك ليف
 فزح 

 ظ الو هررص نغم اوف ضتنموهو نكاس(ممرتت اذإ ىلا نوكيل نال

 ”ةهصربعلا نالزكاسل |. امءاتبالا مق كأن ب نيد (لعحزمريخلا

 لاق نييفوكلا رع ةنكاسو نيبرمبل ادنعنكاسلا نم ةيبيرق نمد نيد



 . سس انعدوتتزموتنم الواط زها ذإ [ فلق املوتيزازباقل
 دحاؤ هلاكلذآو ذاوبزرسانالص|رس ان فرح ب( اما نلف
 لاهتس الا ةزيككة رلى زم وعن وعم اعفوسو هبوبسلوف
 نكأسمالب هالل  اضو ايزعاضوعم الأمل أل خداع هاظراصف
 م من اوشن اذا ىلتعترنغ و ماللا للا عد أف ةزيهل روب

 ! نرصلدنف رين ثلا ةزهل رذزخ هل الا لص دو هدأ
 والا مالا ريدر يناشلاٍقفدينو ال مايالسكب لل راصنا أصف ا.
 رطيرفو للعرس [.ىإ ديسلا او هدد اراصم (يكرعفزعدع يناثلا
 اهدح ا لذ ايزدلإؤاماؤعلاو افقد ن (ةلتخهكاغاو هما د 'ءال
 ًافلانوميز انلاو ندعلإ )تعم دلرب الا مذعي] رعب يو زل ارهاظلإ3
 لرانت ازيرب صاخب هدا ن ال4 فعلا اماو ماللاو نيعلا نص
 5 تن ةزمهلا نالو ىلزكوسبل هل ماو مالس او تلهب لانو
 بس ال, افلا ف زجمنل اهيل اهوا ارز كرح ل قنربسريذس نم ارشبا
 (نكجإ ةنزعد د خاخ اوزفؤللا ترث ال ,لك نص ربس ى بد مر اشماطو
 لسعر تلو ةكرحلالقن هوجو نم]صالا ةئول ايزل الش اهلا
 ءاوجانصوبلاذو اهيججامإتسملا ةكرحلا )هنو هلريظنالومورللا
 سعال لانو مولا هما نينو يل



 بحأو 3

ةرهلا نظسايقلانع زعم كل ذو ةزهلارعب امد ميلاد وقنملاماغداو.
 ديدقتؤ

 باوجلا وسال اق يفااطاوإبرشلا عشب انهو امنياركذدق مشد
 1 دوعلارمإ ب هلال فلل ول انع[صإلا_صدسا ةظفل نا ان اخ انه نع

 نانود ٍةشكوهر|بالره اظلانعل رعرويزلالرلاو نيعلا مهص يلا
 قاناتفتاالاق هسا عمتالط اودوبعفاؤ هلالإز اعتل مالكلاو هلا

 هاللص| نأ نم هيوبيس هزوجاملع للا لصا نان[ 2: كك ن
 قافتس اعذب اطموهناه صودفملا ودها اموال اكرقيحاورترن
 سالو ناغتذل/و ارتهو عما :بس انمكاذ نالرخألا نماهرحا

 ٠ -كوصالاةيشالث (نارمالا ةياخبنيع(ير ل. طفلا عيالث هلا ةلكزا

 . نايل داود تنك مزمل ةلزنم ةطفللا لهيك َرئافن تلا رو
 عياضربو تقزحال اوتسالا ةرثككه لا نم ةزمهل اف زجر تي يلع خ

 | ١ ا تاخاا عبز | غبئارب لصآلآوكلذل يار
 هلرخ نم ةءلس ن ةرمهل نإ تل و اس ا

 تي يلا زعبنلعنل ا اس زعل ا

 - كلم يقَعلاْوَعَةَِريراصف ارث قفل هولا ا

انبو انوذنمجاوحآ ودوري
 (صنخيديفنلاازه ناكافاوو

 ١ ير

 . ةلعلا فرص امجا عبو اير نو ديري ةاهتسالا داك ه تا وها نود
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1 



 بحاو نازل اور الخيل الرل ]يقتل | ع غلاف ةزمهل ابةلعلا
 0 طذزح ا ن | اجا نمو ى [م نموئيؤختلا ارووربخ

 "ب (تاشئأيبَو :رهلاف رجب اقهو ثاوضا طفح ابحا
 قةزمهلانزج لوعنس سيم: زك ام اناَكياسبو ةزمهل افرك
 نكس امزم قباسلاوأدلا هواوي تعقجا يوؤرملصا(.ن اشير
 وكت راهتسإ لفل فز جملا فاوآيلاوايلاتعداويواولاسبلف
 مللؤاوارسيفتل وايلر اري ام اؤربصلا ف اح ا ىارصلا اددإ
 ني ةنيار اقبار تباد قار اهار تيار نياد انا ثاددم نحألا
 .داأش نارتو لس الكل جب الا ولقب يل اذالعا
 تبادإه اص لووك ضافلا نمةرهلارع(شل اؤززحرق دللاعت

 ]يقسم ةر ورص بالجلاو يرق ام عضلاؤ در حارب د ععوا
 دينشتل ف ناب رببياغلاو هيرب اضئارياضلا قاحلا يضل وقت
 (ملف أم ماتفن اويل عارجب نوبري لصا مهبل قهري
 - بي اؤلا هَ نيشكاسلا (قئلال تئزحُم افلا نءلقف

 افلا درت( عج ةلوالاذ عبتشلا ابل يري اهني نات ٠
 ..تلاوم ابر ةبط اا فن يرن مهكو ةورن تينت ناب
 ظل فعلاواريؤلا عم )نم اىككزن رحو كتم ةييرآ موج نبط
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 لاخلا ةرثكل ةزمهل |فزحْو يوب كد اوضاع اظحلو :مبنتلا و و [سو
فجال (ذل | (ىلق دمعر اطخلاو يضل انيورتَو يزل ملال[ يفرح نك

 حا

 ةدكاس (نا عمّ[ يو املا امو عججاءاه ببسي ا عكا وأوب نينئاسلا
 يا مالافلا ناري [[لَمَتاو ركل ورطل ارظن اغلا يلقب يرد
 ةييتتلاول] بو («خنتنيتلاسل قي اغلا نبلق اذان اشلاوا امها

 * تفرحاذ اف صرنعإعْمافنيركاسلا اقبار زعل قزح

 لمعلا مالي واماني | (يب يار بط لل نيت لص اددحاولل
 اجره تفرغ ملمع نز ولع نوك) اهريزملا ايةشاغلاو
 فلايلوالا ايلا تلمع طقف نب !ايب نقر اصف يريوف ىفزح

 ظ .

 .نكك اب اهرعبآرلا دج ل ب نب ارثر (ص اههكرحت عمال ام قفل
 (ىلبقن كأس ارب نيرتر اصف 24 !ء مجان الات فزحرت

 هن يب وررط (هل نيزن طفل نيبياميبئوس و :ىوتنمءار
 ”قزلابونلا نكاو ةون ب نيرتورنه اي نيرت لوقت ليال انؤلل او
 يوس ايرلغتو ىلإ نزرووندغث ةرحاولا ترو افسرّعَتل]

 .كريدفتل ا قرفلابؤتكاو (عمو ةحاولا نسيب اطخا و تيمزبو
 تونلانلخدا اذآوم لافت سا ءاش ناصقاتلآب طراز سو



 طصال اوةرحِإْش بلا نمزيرت ام افراعت لوفؤامطزلاذ إيلا نونلا
 نا اهلص | ام :لخد اه عفرلا نوب وهوا تول ضر عفرلا نونب نوم
 تن لا امرك يقتل انومل |ىلخد امر ةمالعام ةركولل ةيطرشلا
 ' ن افريكاتلآت انور ويجد رب قجفزح ار زون عم نييكاسا ءافتل ال
 قا نركا/ زج ارذهرنعار ساني اهب ايلاكرعتلضد اذان ونلا
 نيا اببنيبب نخب اص |وئسجوثخن م :بط اخئارم اوه يذل أٌنيْشْحا
 نيئكاسلا اقتل التف حرغ (ىلبق ام ماتفن واكل اًملإإو الا ايلائملق

 موزج ا |ذموابلا ةروصبؤ او غو (كللا فرع تن زحنينختقش
 نونلانلخ اإفوتخإق بف ةروسكبإ صو ةزهل واف اديزم
 ىلاعت هه اشو[ رمان عسو ننكاسلا افتل الايلا تكلل"
 قبو وخا نمل لاو عر (ضلل ف رجفزح ريت نمر [عيتلااَ
 ددط |نهلا يَ ووزن نم وجو ود نايزننم تيفو ابدرحاو فصال
 1|[ مج الو يري نم اوف نر نابرت نم( يسيفتؤايداينالم
 وجو لعب انونث عراضملا جرؤرماللا نال نإبزنل اًهعت دو افلا

 افووةبارل انف ور رصم مفللا وهو فقول] ابيقوب ايارم ال لعق ظ
 اههروب احل كلا وطق :عانعلا فو افوقو وجت فقوف ابوس حم ا
 فقاولاهقنو نال ازهر | ملا ازلق اغاو ىن أهروخن وكس نارد رعت ليكم



 هتلسلا,(يىفولا انهض زملاو عوجو هلو بلاد رعد نوكياو

 . فصوإ ةلرحل نايبافقولا ةبؤحض بعضا ,كيرحتو هنلاس اه وهو
 اف :للل ءاقيولا ايل صوتيل نا نود ةكرمل ا اب انهضؤعل اكرم ا
 نلتقاذاف كسلا اربالإإا ايزصتس ولا لصلاةزفنانو فقولا

 اب يجيزل إعلان ادقنل ل صولا دنع صول |ول اذ ال(نفزح
 اقبال ةزملا وعم (نوكك وري باس نود نمد صخو هلا
 | تفزع م يرتؤا4 هّبزهتفزح روك قولا: (لانلعغ

 ؟عىنم نافزصولا ةلاجزاومل بدار انا هاكرظن ين فوَنوَلَسلآ حال

 فقولال اعدارا ناو هضاولا اقرار مكسا«اهزاواتإلذا

 دج فرحا نكسم نا نكاسلإاهتب الإ ولي البل (لوخع جاو ًاهلاك

 دلو مََصَتو عيتم اهالكو نكي نا ]مال عؤقولاولذقولل

 الند ذر ,تبيئتؤ داير بزعل او ايلا ومنير ل تنل نوملا

 هعكؤو اولامفتةؤر ءتينثت نير دؤملاو ايل ك جيد جو
 فلالالاخدإ (وجؤةانيد(هتنيذتودإبد ةبطاخلاو هي كني

 ملال طاطا نيرو لوعغملا ان ابءاهف تاتونل نب [صقنل
 .. ةرعلت قبو وللوادذزج او نيمراؤلا داعم اه ((ليرقت ولسا

 انياؤيل ف َكَرَغ الجت فزع اذا لع دل بم امص مرعل يضل

1 



 نس 070 ]11 الص امان ام: دلت فزحاناف

 ى ألَعآَملا ميط اذ يِلإ كب ني ني محل واول مور وحاولي هن
 ؛اًمتلاط امل ام |( اقفتساأيل ٌءفتتفرضو ار لصا ارا عافلا ا
 لهيب ديزل رلاصتمينل ونار يوتسل وزب نيكل
 رلاعأيل ام ىلإ |ٌمصَرفزح نوار لصا عجلا هَسوآ رب صنلا ورجل

 هابارذ جرار افرومسرك17!بيادرضتلا دي لاسوازبلال 0١.١
 ]سو] ومئلا ساو كلورس ج11 رهن دع الإ عافلاوسأو
 لَ اء ةلالاوىل | («لبق امىاهنإ فرح ا نال هزه ن زخم اغا
 ييةزهل ا ]جت نى ملا اهرلكلروج كلو ةرصراع م دقت اكتر

 فزدل اره فارملا (يإَرسو] باسو تل مص ايوه ذم اوس
 ايلا بلة ار املصا]امفاللم ا. نيؤص ماير آل اهتالا# ةزنكل
 نكأوس الث يتجافإ ةزهلا ت نيل م ار|بق امعاتغناو امر اغلا
 هل صاىرا د اضمأبلا ملء ردارلل (نلرجمعاو ةزصل دف زحل
 ظ . | عفا مالي فزع تفزجوارل املا ةزمهلا ةلوصتل فيارب
 ايتو َءرهايل| يلق ال طمفا (يارازصال اوررصلاؤةادا الاقشتسا
 ةرملاتفرخوارل ىلا ةزمهلا ةكرعئلقن ؛ًارار اضف ةيباز فلارج
 ةماقاؤواول | نجت ضوع اك ءزمهلا نحنردن انل ءانسيضوعوإ عهل أك



 . فز (نال ةماقا ل ش رسل لذ نا رضيو كد الب ءادا لوقتو

 لع نِمْنْرَجْإو ةماقا نمت فرح ال417 داب ماقاةإععلا نم

 مودا اجي ل فل عجو فزع امفزح (نبوقوز كالا لسومّسلا مزتلا

 يرمي ياد نمكوصفلارسا (وداس اريثك ارا اونو نوبوعتلا

  ةلسدانيرمةيربؤعب هال نوبرم ن ايرمأيلا دبرشنو مم ا زغ

 قبالاو نلاوواولاتفجا لاه نابيربم ة ماءافورملصأ

 نفع لو آيل |]ق امركوىل 50 اول يلقن كاس (مّرم

 الوم يقربخ,ربوهو لعفؤ ةزمهل افزع بوح ءاوخ او يرمي |
 . قلو مهلا رساعسَتت بالرس اهقريجورب ةيؤزملا ناك اذاو رب ثحبؤ

 للك | لوعهسمم الا فو ميا بيرو رولا دحر لوقبن باقل
 تنذجأ لبق ام عاتقناو (لَيل ندا آبل تبل يرسل صايرا نبال عاهزسا
 تاذه هلق املا ةءميلا ةأرجإهترخ نيونتلا عبو اسزسننيكاسلا قتل ال

 ياو اهتيلإو م ينس زكا دفزع انا (نلقذز م الئارس ايقلاو

ىارملصا ةرهلاتاشاوآرل |نوكسو ميلا زفت ار ومويضوما وس و
 

 عاتي نيكاسا اقتل التفزحو افلا لقت أيوليقام عفناو يلا تكرح

 هو زعلان فرص اذاو ةزمهلا دوار! نوكيتوملا كب ةيؤسدلالا



 فزح از وحل وصغم ا ساو ةلآلاو وضومارسإ وفول « اشالا هو
 رالف تبع لي 15 هراط ات ايتلذاباوج
 عاضملانمو نخا] بق ايرسكو لوا وفن و'بوضام لا نةل وجل

 ذنبا قجاغتاروملا [هرخألا وضاق ام ةفوملوا متن يَ
 داي باذلاو ايمضووضام او نيعلا قزب] مهب مةبآوبأ هضم
 -ءاوكرداعلاو اهرسكج ماملاو نيعلا خد 00
 بدامدا لوقت فرضنا /بدا اناوبيلإءاردل دالا نجد آي

 بِها ايف نيعلا قس عوبإ عموم اصلا اذكبي داونوامهذيفلا
 لقب[ جرازبافلاو اوفو صام او نيعلإ كل عفم ل عغوت هاي

 لس ايس اا مهد نيعلا جدع محو اببِط علفافا لجرلا جبأ
 . "عا زوملاو مناسل وا عاردقرتسا اذاطجلا[سالاَش ٠

 ١ لفكر اروخ اميز نيعل قطب ]عض | غباونإة نالت نمي
 ايو يبو ليي ويرداخلاو اررقف و طال اف سعال عب
 اهزكرموبالو عراشلا] وف طغس ل لزبو [ رق سكلاي وبث نويشبا
 -2الازومم او مون مول وح رمد نيعل اجد عد هناو ءلضحالاب
 ربافلاو (صووتمامل اف نيملا عيب مم عف باوبأ ةعيران ميج
 رب افلاؤاعكو نارا نيولا فنزل ا فو (رطيضازلاو ثم, انهو
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 وهف ب ل|نم انسب (رس و ارؤف نيعلا خخ لصخب| هنو بصير ذك

 نيعلأ كي فن عفوِل عار قرحار انلا رلخت ابسل قنة ضورمم

 ينج ثمإ فبل دفق شير صوب اهل |و(رتفهؤعاملا

 /نيزومارعالو :عاهنلا وجو ةازثلا نمور وسو
 فعاضل

 ءاالصلاٌداوقائانا ائيناو امي تَب]جرلاة وج ةتارومم1]]

 ىف اثلان مو ءزمهلإ كن | لوالا سرمالاو ُهِّيَص اد اجآ يوي

 .٠ تعنت ت النعل نام ةلعل/ةرح وصوم ءرملا عقتالف (مد
 ظ [ةدعتمىكإ نافالوا|ددعتمنوكيز|اما ةلعلاةرحذا ةوبسإا

 ف امافادزعتم ن اكذأو عاونا خئالث زيف مالوا نيعوا افاماف

 ةةغيوا انرتقي نا امإ لو الاهدحاور مسي انل افزيكاو | نم نوكب

 اطيعوا اًنبعوأغ انوكينا امافانزنق  نأددحاو مسقونو اقزنذ نأ

 لتعلا عونت ونس م (فزومملااماو نارا نامسقذ اردؤمائاو
 كرلانعم ا :لءلافرم عضوم ةزيملا عقتال نا لجان موون مو

 . دوم ماللاو نيعلازوممالا] اثق برعلاءالكن يوجأل ابرك
 "اجو توما ]ف ددنلا نفد وهو دولا نمد اووي اثم ا نسزولا

 ماللاو افلا دعسوإ بوو موبوكثيعلاو ول ]تعم تعم ) الإ

 . ةاهلاقياجووكلاثلانمم اهلا ومو زوملا ا ئياو و ووخ



 ماللاوافل || تعم |تعدإو اجو يعظم ا اجو (عدوجو | هقنعت اجو
 ةرهبالكرعب امذازلووار وعم اولاو رمت ا/نيملاو افلا ل تعسو
 تو صا عرتيادن (ى[وجلدالافافلاو/مالا|زومم ال[ فوجالا
 تلف و جلصآ اص وكيزاتلاو لبق ام عاتفناو (رلَرِل افلا واولاندلق
 نيعلا |ةعمؤ وجال [|تعملانم اجو اييلبق (معاتشتتاو (كيل افلا|ًبا
 الورومللا غادر عروش موب وجم اللا نيعلإ]تعموًاغلإو
 فاروجر0لاديراوعل وال اف نينا وفلان ومماظارمم انل اج
 قيوكراللاو نيولإ|ةعموراللاوافلا ]تعصف انلا|ةعلا او
 جيلا روممالاة ولالا طم زوم/ افلا وي وىوشو
 مالقلا ازهةرؤمم ا ةكلذ يطوق ووك لتعم ا نس اجَوْءأ و وع
 . < هلاك ناف تحيفو ماللاو افلا زومم تاب مذا تالكرهاظورظن
 اهلي افلا ايلاتبلقئ او, ل ص اواوو طب جرحا ليزغل ل هن عاجا
 3 فقولاؤ نك لا ءاهلايورماللم اللا وزب ها مالا و (,لبف اععاتنناو
 جلل ٌىأوءانسلا ار نهد ) لوفوهوروشم ازغللا عرب انهلعو
 ناوجلاو لو الا تفصو ىارسا عفر نيكل اقيزداف فود يرَْصا نم

 .نك اسأبو وكم ة زم, ني |لصال او ريكؤتللنورلاورما] ف َءيمهل اا ظ
 دوانيزهو نيزكاسلا اتل طايل نفذح م وركوتلل ةددشم نودو :يطاخم



 مصابا هماوباوك

 -هل1

 1 الاتفناما ءانسل و ]يؤدل ا عامل تعن ة علم او ازه ىعزمرعازمسوب ثم

 ' انكر زهاب دعي وز مل وععلتغ اتاو حرم ريزغتب اماووضوم اع

 ١ هاريغتمؤولادعولا ءاقب اباهرما اما نوكيف نيلوال اير جول عو ةارلا

 ١ ١ لصالاورسال || غعيبوصنم ع ؤنرر صم او ءلوقو هوعولا امل نيعي

ا هلوفوررتنسزبزعزذا مانزخ اف هلثمو نسي او انمابأو
 : تر

 تورطت عيفللا ةيجالكى مادن اكن مملوك ب عم ع وحيشدن انلأ

 نقم” ايوا ابازصاو اتش ىوث وتس اذم ْ ككاو وح اقل زوممآلا

 ةيهاو ءاجوالا فآيلادغعداو ايىاولل لق نكاس (رنمانلاو ايلاوو اولا

 "فخ عوبةرنعلا ب انك ناكاد غاضب ]دوو موينومللريعل ا ةعلا
 . ةزهءالصو ةرهنناكاوس مل تكتو لوقب (مسر ناببؤ تس

 فلواطاو تناكاذارحاو مقل قنم ما ساو اكتيلص| نر ااوسو وق

 ١ تداتقن اوعبزوت]اوعآلا] 4 ةىلدطا نوصإعلكزكإ وا 21

 ”ساؤؤللا غم ولطموهاجيفنقلا نادم اف قلالا ف جرسكم ا

 نكارم االنؤل (يفخت نكي ناو نصلا نهض نضر ةب تكلا ولم
 ةنئاتكلا غوفو هجاضرءلاتونيازيل (هيونخخت طخ ( فيغو كلا

 . تاكهل اع اقر يصد ىلالإر بس اهلا الت ضو لعارتن الا
 . نتكو ءازلا ل وربع طع ةوقو ماوذذ ن اكول وكر براز ه نا ةيح



 كتف لت مالم ؤ فو وسد كاس تن اها ذا طسولاؤ نأ 0 سب
 ناذا والا روستو لتامر ذاضلالاةوملع
 . لكتلة | لها ودك اذا هيلا ةوصعو مول ضب لضم

 "1م. مل ساه انا ةرازك ميم نالو(.لبق يد“

 عدوي مل ؟*سايلض امو
 لعيؤح لويّؤح ءاررتكت# ةرومكمتت انا رككت ةموضمنن اهاذاواؤلا
 (هدرعب اموضو مال اَةتمْؤل ين انلاو لاسوحلو ال اةيكرح اهاوكورَح
 نبا ترخامل (هددعب (ههرسكو نيسلا خب تو شلاثلاو
 ذا (ما اواطسو تن اهاذا اذهرويرثم ا نيب سب امج نان اهْغيِْفَح
 قَوْلِ نك (ناف ل كلارخإو اكتم (لص ام ناكو جل طصتن اك
 7 " رطلا كلا نال (رسفن ةلرحقف ول جيتك (نا لبق املرح

 "قت هورطل | نمأورطو ة«ارهلا نمو (رلعو فج الخ َضراع ئ
 طن ار وصؤجبزكك حا فرط ازروك ماتكا سابق ماكاو
 ني ادور ز هل وتحوي عر تعبل [.] بق امج كر مرق رع مرو (نلوح
 فل الا اناو ةزملا ٌروصر وسصنم او قلالا نسل وردي ترم ْدْج
 ا اا ”ر (ب 1 نيونتلا نعاضوع (رل كف قرنا

 ا ظ
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 افلل و العا مرعو تاكد لير حزم تقلا صتآ بص اموال
 . متقفاومو يفرج لع طواتيحن مقوج لإمام هرمآ نام[ اثم وس

 .. ه اننهفوجالاف ديو لاثلا ًةّرِعوكروصلانمعمف تاهوللو ل

 . ق2لاؤ هيعلا قب [يب خت آوبآ حمل اخلي اوهو ندزن

 مالو نيعلإ لإ مين[ عفورعيرعو ورب افلا اهرشو

 نعل كم امد مهوزَجْوُي لحووشيرب اعلا (رت
 قعو يي هيف

 ل هطا[مفو طوي كوع امزدنيعل اج عِخن عفو قب
 علا خي[ عي عض نمر لإ جلو موب عقو ونس مهو نيعلا فب
 كولر فم اعؤب فلو ديد َضوالاوب اغلا ارنمو نضام

 مئه وعب امض ممواول || ديوي ل صا اووتشل تو

 مق ىلايربزوت طم مورخوهذ | لذ يلقن ع امجاكلذ نم

 موملاو ف عصي م| قرف فكه اقترح اول اريمل ( وَ

 ؟داوافل ام ضم امزماكدولذ ل تمر اشم فزحلا ةرعيل عتب افركلا

 ناكرحلا )غو ىهملا 4: اىفتاتعفو اذاايلاوواولآ [حو

 لخافلا آي َحَفَوَو لوعغللا ءانب يرجو ]حافلا ءانب ةرعو و

 هاه ذرووخنماقون ظنوني وهَبَو لوعفلا اب رقد

 قفا ةلكلالو ايف (دعقو اا تاكا[ 2بف ربصملا اح | عساي



 َكاَلَعال اذا 50 كاش
 ما ةورح الكل ىان

 / : .ا> اهزت النو فزجل ابو ئلاوااو را
 لسا مار زعتتبلقل ]كالو عقزنم نكاسل ب «اوتبااذا تعم
 ةقزحلا اماهزلال اهاتكأس ةلعل افوحب ذ 1 آو رحب ذوكي ال اغ مب ولما
 دل عوف و دو رحف ,ل ارّددي فرجوه و ا اصلاررّعلا نعن اصقنلم
 ٍسكسيلف رهبو اماودعووحّْوالَتا او [مهنب اس ىتب فزحو

 اتا اوبرَع |ةوعويصلا حش الذل لعداز امو ارش
 عم هيرو زا زر[ لو ضيد ب اقتوةش الشاي اكن ظ

 صون ال (نلق حارهل ار رول زكر مشب الو تلاغوزحا نع
 مجار ازه]بضتسملا (ىبجلي ال ةحتال غالى ل هالو اننا

 رخال ومو عسل املا جار ازهررصللاو لوالاؤ شيوع !ىلا -
 . ريلوالا الإمام اضن لات او ريذرل زن املديق جرا وضأق

 عضئارلا اربزولورخال ا هريزول أزكو نارا و ورال رست
 يواول(.سيتلالو اولا يلا منؤمر بز ولو و ايل .ا(رمتل الواولا
 نييعتاول اًارلا وو اولا نأ لحا نمور ارث نمور زوته هال ا امأو
 اقتباس الزوال اقتل | (مزع ضوعو (تفزحول والا

 :--2س



 زصارعل لسمو 5نا (رجعزسوعو تفرح ول لولا ملال دازومإل

رخال اعلا (زعض وعوواولاّتفزحو نيعلارلاو اول( ازعو
 

 لوقيز | اقاو ف ورطرضن ف بقتسم اسال وما ةيزموخ مو
 لاوردصم انك ةرروححمموعدقو لولا اذجنو قروب

 تانيلاز|مرعإز اجانا انطق واز إو (يذ) عمواولا ولا نجيضوعأتل اناف

 ٍ فلو وييسرنعو نزولا اره عوباجإ د يقتم انالزبقتملا

 ”ةيئزمال ادع لوفلخاو :رعاشلا وو [ثواولا نكضوعهولآانلا

 . لعاتلا ]بق ااقباليلرب رعألصارمالادعؤ رهاشلا اَوْرَعَه

 . لفلانعو يوبيسرنعوا تع ةزياجلار ومال نمزمدوعتلا نال لاح

 نموا زول نمرطوعاتلا ى ]نأ ضوعل افزح لغرزمم از وجيل

 دف وزح فوصوم او لوعذم ا مس[ عكر رصصم اه فوزه افرح

 فاضالاو الا هانلق ((لخل ياو تخا / قرملا نم خش رضع
 انها

 اقم موقت ةذاضالا نالغزم ا احاماورمالإ ] اذ (ضمرع ف
 دررصمماقتاللاو ماقاررصم ةماقالا ركو اثلا مافيا

 7 تبلت( لبق (ييلاو اولا ةأرعلنماوقثلو ماوقا املصام اهنتس
 فزع ن اغل | عمتج اذن آملا ايهلبق ام عاتفناوزصالإيف اهلل افلا

 1 ناك اير اهضاضل | وزح او ذلا (نزعضوعو نينكأسلا اقتلال اريحا
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 سال نضع نيعلاولعف |نزولاونويبيسوليلخلارنع]مفلا نيعالا ٠

 :باجإخ كومو فوجال و امرلع ع طبت ايس انم] فلو :ل افا نزولاو
 .انلادنزح(ىماقم مووت مة اضال | نالجا نموو | ومو هد افنلو

 نصوص (ماقسهملا ف اضم ا رم (فال ٌةولصلا ءاقاث اضل وتو
 اا وَلا نب اور دعب ولست عاق ا»ى ات وقل ةنراقماتلا فزح
 الصلا قا و امثل وذ وحن حامسال | (مزحونتماو تؤاشلان واهلا ةكلام

 هركوأادجو رعو ىبمام ا ةربراهتلاق اح اف لوعتو مقال ط ال ذلاخيوهو
 ترك رو 2 دعواهرمو تزعؤاترفو ل

 تي لمشاهير باز لااا
 ثورعي نارهت رهن رص او هرخاإ نرمي نارعت رمت نورهب نأ رعد

 ةجونوم ' سب ينفر نو رعودو ن ارعوبو رعوب

 ةيريرقتلا ةرسكل | نم جوزحلا مري زج مول داشلاب ماركو
 داولاوأٍيربرقتلا ملال ث ذ الث نم يقو ستركن م بكرم ايلا |

 ةيسربرفتلا مضل ذم مورحلا عزتو الث نم ل مقو نمّيمص نم رم

 . دنعإِضْنت ارو مالمو جينر ايل اواولا ممهجزم
 _ يزل وإتن ضلال ا ةرسكل] نم عونرملا نا لج نمو يآََع نمد بيوعلا

  ليفو نيولاوطو ًافيإ لعق ةزولع فل لل اف 0 ظ

 م ندعو



 ةرضوم العضو علمم اً كسح الا ميمالكؤ نيع كو ونا غب
 لوالا نو عنمو ]دو مدل اامب ترم اذا الاول مرا اكشن لك كوهو

 لكلا نافخ ارنا !اغاومرومش تبث ناو نيتزصل ادا نيكل ويتم اذا

 "ومفما ةرحول !ًابلإب ظذلتولفغر والا ؤللا نم ةونكل هل انزنؤلت ال ؛

 و اولاقزعو مجارت ميلع مالكلامدغترقذ] يد اسوة اثلاةئللانم

 هذ منزل[ نأو اضيفطعاو نونلاو عيقوفلا ال ا.ارقبن |زوحيدعت نم

 عسرئملا نفل | نموا ردرتتلاىفلاز ا مدريرتعملا ةرسكلا نم عوزملا

 يح عراضملان وكيل ةييقللا ةقف اوم او ّلكاشلل َميقيقلا ةسكلا
 (ةرللنممريدو وضِبلَم ةواول [ةزح/ لوقي ناب اقلورحاونس
 لصامياملص]ن الدوجوم موزللا انك موتنمإعنلا نيعنالروكزملا

 داعتؤولا لع عج يفت قلحلا ةرحداظَولَك رحيل اارظن اذ لغم امو
 هلي [فرْيي ل صأ نالدعوا عياضمرعوي ذواولاَقَرَح الو اهنسسال

 ةئاضلإؤرحرعنار ناك يريدققلا ضلإر ايريرقتل كلا نم مزمل
 نكسو ةعراضم ا فرحفرحدع دعت سرايا كاس وهو ةزملا

 الستر عآو رعب نمإعافلا ساو []عاقَلآ رع آو رعارعرخ الا
 ع ايللوعنن بز يعلاوءافلا ندا او ةعاضنا ةرحفزحواولا

١ 



 م

 -  كوعشلامساؤ رقت م قاقتث/ ايبود وعومرعو نه لوشن
 هل الا نيعلاركو ميم اَعْجَكَحَوَم عضو الرعي هنظ | الو عيمعلا نم ظ

 لق ابوك واول رلطتد رعوم لص | نيعلا خفو عهارسكس دهيم
 ةينكو ةزجاه ا عمو اراب هيوبلقي برعلا و ]م هوايزوكس عم
 ب نااباطقئادشا 4ِآَمَلَقنوكيزجاح ا دوحعريتب و خش ملصا
 هه وغ ولا ذوج !04اةيائ ]و وجاملا و١ تمرح (نسالا
 ”هتازتلا وز هل] اقبو:عملا نعدوجم اخ ا د |ويف اكورعملا فرق لح
 مدعو " فرحالا داره |َدلجوج اكتم ا ةاقرحا هُنالُب ع تر وريصل ابا
 لاش رع] كتم اركذو مرطب اكربزم لا فوجال ةيمشلا قب اطيل لوصالا|
 نكح اما ناسن | اكد اكن |صخاناو كازكن دع رطاخ اذا
 ذزيملا همنا عمم ]عتب اوبأ ةخالثنعفوجالليجيو ابلاغ غن
 . ضاملاؤ نيعلا غش مين[ عفو لوم اقوجرب اغلا امد ووعالا
 (قفو و مالاؤ نيحلإ كر عض عقووجتي حابورب املاف اهرسلو
 ام عاتفناو مكمل افلاو اولاد بلق ضوحل صاف اخوكرب افلا
 امنا تلق (لبق اهياو ولا ةكرج) فن فويل صاد اي (لبق
 ءلوعنمآصان يفصل افو ألا (.لسؤ ام جاتفناوزصالا ف اروع
 الصإ رص لم اثم لصأ عولعجو | الصإ ءولص | يأ فوز مغل



 - يسع اواوهوزصالاكذ نيتي 2

 | وانا بتاطمس 011 زماو

 . كام اوم كلن تاهرمل حو ! ةهيرا لعل ةورع ذالعالا

 «ىفلاو متخالنكاضدا: لعل[ نورحو ا نر وضت لاو وكسلاو

 7 حو اهعروصتب ولاتعبر الاف إرمل !(هب يصف توكسلاو

 "هكا ضال ةبرلا |ياهجور ع هتس يلا ]صوم امال ورز
 ظ "فرخ اذاو هحرضإيكيىرلا لا ءافح ارو هل (لش

 1 . ااجودعة خو املا اهلك بس اكحاو (حورنع ةد

 داول دوو فال  قلوتلاوصاطوتس للاعتقاد عل اور

 ضاميزيملا ومَتَْوط ْ لوطو ف اخي ص امفوطو عيدبوط ام يبو .ث كلاقررصم

 0عتلعجتنلساذا :لعااهرص ل وعل اوهيزللوال المي الو لوطن
 1001و ول ل د( تلج نراعي
يموت كلذ رضا ايابق اعرلطي ا اعرتلو

 - ملص نزولا لمد از

 رسما عر (ضّسرسودو (,لبق ايراسكتاو(ن وكس ًايواولاتبلق زوم نوم

 لولسلاو اواو ني افلاتبلق هنكاس ةِداشلاو ةموضم (هالو | ني اسي

 : لصاوا موتفسوهااو موضمزسلا,لدق بتلف ن اف (يلمق امر اهتئإو

 لحال انضر هنراصت ةرعلإ فرح لجو | تلا ناره عقجا ام هربا



 0 71 ْ نر ظ

 (رلثف امة كرجرسحن تب ' وي مضعرزعو نولسلاو حقفلا لق سدو ع دم نتالي نوترلصالا
 وهو :ركاسواولصا ان واول | بلغ تبزغا وكل متد ل اهلا وك ظ

 راسكلال واول [بافورهر اص اسيل ات [واوا/ةيلكت وزغا
 6/ظوخامبو كلا قو ةيتحتل ايلا نوكبةتونيكلا وكل جدو والكف اس
 وويل طصا نال إبق ام عاتفت |و واول وكم عقيلي
 هبوبسو بلك دنع نونلا موواولا جفولا نوكسو فاقلا خخ:
  ىنأيلاَتطآ وأبو اولانملق أس اعرمؤباسلاو ارل ا وواول |نصمتجأ
 تالا تبدوا واطياز اي تندلع لفل اره آرلا
 َيَوْلاَيلا وكس ةونبكت راصتأيل از زب نول ايلاتفغخمل
 00 الاقل يقواهرير شنب تي لصأيلانوكسب تيم
 _ؤط نون اموسؤابو ىلا وكس واقل منو كا لص شا و
 بوس :لوليقل او ةيوريصلاوضؤ اداب ىناريصت الحف اهلا مه م
 ًايلالا هبوشملات الكل وآ تيب ايل امش أي شي ةنونوككا ف وأول تلمح
 زيكا وبو نخا ناكاموواولاث ان نيزخ | | يلا تانب ذأ اهمرتكل
 رت واولا نمو بالبق ةريتكن ايب اي | نال جا نموها نمو
 مبا |و ةدوو رسلاو ايام الة ننال وهن ني



 7 حلا 7<
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 يف دكستا وطو فوخو ٌعبججْأْوِحَنَبأَلاَكْنم عزفب توصوخو

  تايؤلإ ؤرظن اب (ىجو] ولو ٌفوُط فو اولاو يبو ايل اهلا لعل[

رلت اغاوعاراعرحاولافوم اماععجاةالطانموا|
 ملعلا فورح

ةركربلو ىلا معلا اعرتسال اهل لفت نكس نارهت قلل
 ” ة

 كوكل انلاو صراع تحن سيلرحتن اقاذارؤاثل يعلو[ ك نوزع

 لاب امضا :لكل[نعبؤ نوكال عبارلاووكأسا جالا رلن ايخن
 ويا عا غيوع م ضيزلالس داس ننالع لها ذو رج معا

 ”نلانهويكل و عج[ قف صار[ اع هل اللي العانس ال وب امنا
 07ازموو |رمتَنسَو الصفا كو ايبسو الف خاو لعل ةورجتل عا

 تلجتور ,لصارارزو[وق لص اذ ًافلاواوبإ لعمل اقوخ ا موزنلا عاقجا
د مَ لعل |ٍفرج] والان وكل ةولرها طول /دوحولافلا امهف واولا

 يناثلاوإ 

 ساو نكاسلا عر سيل لب امض و:ضاعربع (نَكحوِلَمْم نز وع

عل فورح ضيرانإو نال العا مرو عقيم بالمضا(هانعسو
 ل

 و قي نال اقاوزصالا لعيب هز وعبير اضمز ليي. عراضم
 لعب دلو تلعا اهزافطايسو مايقور ارد ضوقنم لف ام

 ءثر اود لصاز واهلا ل قر اي دلت ب اما اهلج عف نزول عالو



 ماو لصا | [يو اهل لقب مايك ليس اهدور | دوه ىزلا حاول اعبت
 لصاذاًيواول ار لقتط يس ]ثم | متو ماوه لدل لفل (عبن
 لو عا :ايلا مدع دج اوتيل اكنكاسلا ناف نكأسبا ميمو حأ ىلا زيباشم روسو ير موسوعه كل رح أووأول عسل اوس

 مسا ]كن يزول عالو العم نكن ناو طايسو مايقور اي دولا ءاسلأ نه 38 ب ب ب ب . 7
 ةروكزم ا مبارك اهم اقن و [ءالو ال اعذ | نكي | ناو سلا نصعتؤو
 قعمو ريح احا افي دَّبَحو نب اخ حنو كي اح ععاولل ع ]عب الو
 353 |انيداور وصور اهل اي آيرّوُصو طاشنل لظ نع دعنيازيجحب

 م الجب [علا ترو نع نيجوحابش ال | ءزشزعت ماغاو منيدل رز
 َقَحايِش الا .زهإعت [أم آو نيزحالاؤ لالاو نيلوالاؤانلا وعيب انلا
 متلو رطل م ولا وعد وملعب اكو ايل ادواولا نيزصأل[ ع نلاري
 ف وح ىف كركر وع نيول 1 ارح نالرونج اور وعوُك| عيال

 لصالا اولاق مال ارلاري شتت روعا نيع[ح ةميآ نوكسلا مف
 اول اقمار و افلا زحف ل اعف اوز مذ ابوبهلا و ناولالاف
 َباوطض[] عدكرح) رتؤح نا وس اوك هبال رو اجيؤجمر وتجا
 نائوما اما دار اما رغما رس احلام انل ملا ه مسد ار
 ناوي إي كح وح دافو انعيرارطض| ع نكرعل ديم ةاول جنم

ِ_ 
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 مص و انا |



 ٌْ إ

 راظنلا: ولح !هنميقنلا اع راكمما داع نمومضمقن ن انول اىأهثال

 ماللال العا ا د ك/د الوريظن | لع

 . يفاطبؤايلا ممل كلوريغتلا مال ماللرمذ (ئاو قدعلاو

 كاقاذإن حا عراصملا ايلا مص مرلب الذل ةجوكل مب الك ضوفرموهو

 افلا ايل لت ما لق حن امر اليا وال ايفر َح

 لصال كل ربحربملاو وقل اوج]هالَوضْوورموهو ايل -

 امومه (,لدق ام ةاعلا قرح نافاذا اجورتعتمممةودرآلا

 هلا ضن عويوربب ||عافوسا يلا نوكسو ميلا فَي
 داولا قو ولا ضوتِتحوواون| والا هلوزكدو املك

 هَل واو نلوجاغإو اوآو ايلا سيموه ول لولا لكلا هو 0

 لبق امةلرعتلهحاذأو عوب 1 ال 3 عيب وفول
 "تاء اك روشلاد |[ ا[ سستللال < "للملا 01 0 ا

 - لغم نييكرصل ارم جيبو أول ارعت ور (صق ف درب 0 3 : 0 500

 يجقلاةتكاتلا علك[ ةواول كبي وويبر اسف (نكرجررسروب 0. داصتلإ
 نل ىضؤلاعارلا لكل 25و اولا نوكبكراسن ول وزود

 نيكتجال |نوكبالامل العا ذا بص انلا لوضرتدقْملا حول وعرب
 لجارمر يام نمو نعبااطد اول ئىبلا ماعلا مدن نه مز و واولا



 ف بباط جترَبَحِإ ال عؤيفض ةلدل اذرحإ ءرقفلا نا لجا
 مو [اَيلَمَق آمن اكاذا ارجو خب نم ودرالأ 6 / وجم

 و أوبض هرو ةوعادو نانوموك ب وسكت :|ىلافرح إف

 ةلكل وف ميطاخ ريض حين ذل اول فتعلا م ال و اطأ نم | ايد
 ادلب امراككاو (نوكس ايواول لمحت نانومع لاجلك
 ىه ول جيت انل الكل اف د ةازيملك اصف نيعدرا ملا انهرمأ#
 ةيسككاذا ايل واول يأ املك ام تسالي واول ]هج وعاد

 لوهز الب اقلك يع در اصف فعل ا مكيرع نينو ايلارلطت ٠
 7  انلفدقفلا اسرعؤيلو (رلبق ام اويرتس الل ودلال
 . اكيح الطصاالعف ناك وستعمل نمدقتسء نسا ولا اسال نال
 دماجلا منال كلو ىاماذ الا ناسلل |! عاوزه اهنال ابوذلو|

 كر لورد ا ظؤل ي اوه ورم م يقث مافرععلا نزول
 لكن اقو نيعلا دو هل سك ولع ي هفل اذا عقل نزو
 ايلا نيب ىيتكاسلا عافجاط ايل از داضلا :لرعبلم
 وي ضر نييمزب هولا دارلا لفل قو وضرر اضفواولاو

 ايلززبكعلفن ]ىقن نار العال ئةشل انل ل فمو التم داتا



نناركو نينكأسلا عافجالفن حت ارق امةرعرطسرمبا مق اهي الو الإ
 لوعت

 تفز سرت وو اولا جال ضةرسكلاتلرب |غآبلا رفض دززما ونصر

 ماهوجؤلا هتارذل هازل |نييكاسلا عافجال ايلا م 1 !قمك

 22 زرعت اه هساتاس لهاا برات نع الانا

 ىلعنشلاو يلا ايلالعةسكلاوواول اا ع:قفلا و نربي طعن لونبو

 ةلعل [فورعفمستن نإ امملا نيزك هرجؤعا اماونيلبفامل اواولا

 وج نيلبق اي زي او طع دج كو 6-1 هلاقرحل ىدو

 تدرج ن ارنرلو نقراعل اء آيرعنبلو اميل انلافوكو

 الج كاملا (لبق ام حاتفناو لصاإو اهرضلائلاو اولإ زو

 اد وكس كاس كيب اإل

 هلال غيلافل ايفل اقي دافل وفل اطل قلازاوجنم رئت امض رتعو

بجرمل |ضعبرنعازهر فيزا 1 ىلا اغلا 3
 كليؤالخإ عةداجلاو ني

 0 هاقل مضوابب] ع1 وقبو عيبتو عيد#و فاي باقل اولفنل ارب نرمذ

 رضيع وحب وج عيال اوعي ال لوفي ن | إد اوووي نوكسو

 نبل آلا (:زو امش امو اواولاو ايلا مضفور شبر اد وجو َدآو أو

 دودارعاضيوطام اراد ناو الذلا نم راض [عف ال اء[ مزمرحاوزم

شمةزعلا رم إنما [هف نرسل ذاطنإو الا سابشل فو رعو لكننا 1
 ظ وم



 فاز توص نع عرضنا نبك دك يي موخم

 يسال هول يزاجال ملوش وال ءاقلو 010 | تاي نع

 دو ( رخام روس اكل !ةراقتو ن7 افا داول 1
 ضعيق اى الل تريزواولا زهنالة 1 آنآَطبإٍئيحانلف مقفل
 مز الةحانلقو اولا برش مَوَقوُكل عيال /لوقي ناراقلو
 واولا ناف نيترجؤ رمال العا مزلي ال وجو عش العال | هيل العاملا
 الئلوز زاعال ]غ1 العال مزل اذن [:بلقولف تنانل اف نع دال والا
 (لضاعلا انتج |قنرمد افل| (,ىلقب ةين انتل اواول ]حالو موافيرسلب
 دبرصم جرت [ ريل محال لوب ناز ناقلو: مواهررصم ءاوفد تل بالتح
 لس نإ امانا دو بعل خاف نكاسلا | زليربسل بال وحانلق

 لوالالعو|عنريخ زم ًايلا لح ضزحتذا اماو ابق امى آيل ةلرح
 ماتج  عمرملا لاف اس اشناةلوق مب اذل ال عورممل | اف ام مزلب
 لاغن الن كاس هرخأو برعم رس | نءاقلا ناطرظن لاك امهدو نينكاسلا
 فوقن انالرجلاو عقلا ل جيم افل اف د نوكسلاو صار | نوكسل |رارملا

 لوين لياقته زيللو لقنل | نم (شن ضر اع اضيإوعرل وف نوكسلا ظ
 طابجول |وقمونايبتو !بعفتلاب اءنم موقررصم مومن كام

 ًابلاةرملقنز ناكلذو يردك العال رددت ناتكاسل| مفجع انلف



 0( انطوت اعد والم القار اولاو

 ياما اكن |ؤعمريؤت نيركاسل ارعاذدحاذ اذاو ن انكاسلا
 ناف

 طي اعنف لعبال ط اينو طارخ لا نمئل ال افوزحيو [ٌضوقتم

 مرقن د |وقارلص /ماق :اررصمماقال زعم ل ليق نافل اعدش

 0 كابلات ىىلعأ اذا يركاسلا ءانجإ ا وصحوبل اكو

 ظ نلف انفو ناملاوم و امااع .ةاياق اد انكسر

8 
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 مرِلعَتو او تشوحاو ارسلان مغاوإ بك اعد لولا رعضرا اذا
 رييامقلاو احلا ]وفنوزص ال اا عنالربوح انلخلغي |ناطشلا
 ”لووزصا) اف رخال نلقاتلاقنلاتاولاق الاقل افوضاملاو
 حلف لصاو انل افو كلاقو اولاقو ال اقازك اطافل او اول! [محت
 "محا لبف ام ماتفناو ايل افلاو اول انبلقو اولاهخ اقلا بنو
 الذ رعي افلا ٍجْمتْلِور اص نيرئاسلا عاتج وال اَنْ
 ف اقل | مفيزلقر اصف ةققرح او اول ال عهضل ا ليدوجو اقلام
 ةوضلا | نع ضيوفا عوتفملا وقل قن نييعرمل شعيل اقو
 نجسؤ,يرهزمل | |علوقتاازكو (لضامةلرعبلسدعس (لقامإا
 انلقو نلقونخلقو (قلفذو تلفو كلف ن ناهز ازهو

 نْفْحِإْس وَلا منال لؤقدز اي اَقلَوةرخارلا تعبو تعبو
 نفوخؤ ىاول ارح[ فن |قنل اف لصال ا نالل انلف واو لك نأ عم
 انجاز ايل ا ؤزح غ ىضيخر اصف ايو اولابلقو(ّيلَورت الف امىلا
 » صف ناثلإو | آ]نفضرط ة|قنلااَََنَلَم الكُنمَصَراَصَف نيزكاسلا

 0 ا يي سي ريامس سا
 2 زال ف اقل مفتر رلق يفز اقب امهم كذارمآلاو ثنؤم أ عجب
 00 م اطر وكبو ير وصصلاو |َمَصَتآ كا رتشالا نورعتعي ال بوعلاو|



:مووفمزيعلارمازل ناو توتفم يعل | ماقال ن اككوأو
  لصانالو 

 يريرقتلاوزفل اأو فتكاف نلوف لص ومال اول قنل | | مق نل وق ارم الل نلق

 قهوائماو انيضاممب اذ اولعخاعيروصلا.ل اتش الإ اول ايزو
 لكان الارحاو امزغفل ذليل ولعل انبب كرتشاضيا نعت

 تكلم (لمق امعاتفناو (ركتلافلا ايلإ :رلق ايلا ٍخفن عيب مولعملا

 0 ايل اع ريوحت ردكم غ ةرموم ا فب نميراصف نينكاسلا عاقتجال

 املا كل| :لقنايبارسكو ةرجوم اضن ن عيب لورا زصاو ةفوزحم ا
 سك ةغزم يروصل اكازتشال عدو (لبق ام ءارعبلسرود لذ

 ”تيالالعف ةيروصلإلازشالا عقوآ/وضآولا ءلضغوا م ازرفلا

 . .. لاهذَرلعمَتب [وإءاغتبابوعحَير بيوع[ الاومم :عاذلو

 ىح اولعفت ع و اًيضاموارمار|رسكنوخ ]ل عغت نيزثال | ةإعفتو

 اساالتاقتوغااعافتزبزفالا ةاعافتؤي او ايصاموارمااورسكت

 اللعفي مغبولاهنبو بيض ايوارما اولتاقبّوخ اولع افتويماؤو امض امو

(يطاموارمااوجظرتاوخ ماو و رض امو ارم اجرحرتوخ
 ملوقو 

 (ضرغممل ن اف ؟[ةعلارصاغم نم] اجال |ناف عونم وضاولا ةرغؤم

 تقول ناايبلارين انزوب مالوناببلإو اضغمل ناايلاجالاو

 ريو يصئزبج ب علا نى جمال ءاعرشو قافت الابار قع خجاح ا



 نلف يعل : خوبنلعف نيب قرفيال مرسلا وجو عرب[ ءورعو رم
 يد الاعافرنينصَنكطو جز ذل آو نلقوح ل والاف طفلا يفد
 ليعفلا نالومل اب َنْنوعَنَلَطَرِص |ن ل يوطلا نمل يوري قتلا قرغلا
 دعجربب قرعلا عب (4(ي) ا نيعل |مديلْصف نمو يرجم ةفصوهييزلا

 "فحص |ن ا ويسوىف اي نمقرؤلا عج ؤعآ اما بقتسم نمنعبو ش

 نيلارو كمرض اف نيعلاموتفم ن امكاذا عداضلا نالو اول كينفوخ

 نيعلإ قلة ورحنمال اللاوو فلاب[ عمل عقر (ن نالزش امالا
 الا ةوجاللا نايا قنب َنكَعَيَب نمي زصان ا عيجب زم[ عنو ماللاوا
 تولوقبدالوثي ]وهن ايقتل ا امرؤ نيعلإ ك] هاب اننم
 انتوكسوْعَي] صف اقلا مهبل و متن رخال نلقي ن الوقت ونت
 ناو اول[ زف البق املاواولا عض قن مناير لعاوواولاممو
 مدقن أيلصاذاماللاوو ول نيب حبتان اتجآكيؤوضلاو ةبيتحلا بلا

 الوفوهو رحال[ ف ل وهت نيرمل] (,لبف اهيل اواولا ةلرجإةننلوقب ٠
 قاف]قنل النقل وفتنموتشم مالو ] لصال مف نلق الوقولون اولوث
 مالل كس وم ودم وعل ان يع نال :عراضل افرح زحر جد نم وذم ةرما

 ٠ "نيك ستناوابجالو ولاتفزحم (لش ابي اواولاه/ئضلتنن اب]وق ]عجل
 اهرب امر ايبا َجاَنْتَحاِل|ءارعد الفل آلف رحرغمارل اوواولانيب



 صرتتسم ا عم ٍ

 ا ياضتلوحلا نال نانكأس ىف مق ناو قلك واول ]زو ناقراسن

 ةضراعلا ةلرخاو ماللاو ل الاسسو |قجالاتلضحؤملا | ساقو

 الهو لج ييرغت نولسلا جو مالل[َن ول انبرتعي اخ ثصو (ييدارتعاال

 نيل اإل صح نإ وفوالوق فيا امر ةلرحلا ن الريكا ادل امنلوتو مييشتلاو

 دحاوإ 4و اروكرملاوأوهوذانلاؤريكاتلا هدول والاف [تاقتزولاهقو

 . 0*اقللا نازجا نسما جنو جلكلالصا ةلثئي خال [ةرتم اون

 اضم ارئاديكاتلانودوميا كسول لح ارلا ةلزنمكريكاتلا نونو

 تحت /لومينالي اهلو وفل طع سرقت جويس الو دابقيولا
 0 او ىقزحافاانلفإذارلا ةلزنم |عافلافل) نا عماد ةفلآلا

ما ماو.لكلارضماناذاكوقو ماللإ> الد ياخ ارلا ةلزنمم
 . ةافلفلا ا

 اكفنا نجل اك صتلل | عافل ريو ال لكلا زج ةارتم اك اونو
 ريض! عريكاتلا نود نالغ نلوق اماوز عافلا نويل ئال | ىعلازا
 ةونوزستلإ] ءافلاريوضرخن ان!مالكلا انهقيقحتو اصتملاكرتزنملا
 ةّلرحلا بن فزرص|(سيص افلا عوقو انس اق :لكلا نحركاتلا

 ريت ةرحاو لك وجا ناك تح لكلا صا ةلرحب ليش خعقاولا
 هل شم نيعلا (رعم شيف مضر اعلا ةارم ا هزييل يلصالا تكرم ماكحا .



 201 اعلا هيلا مزدرا تلسسالا يلو خل ل

 نواضو| نو (ضنحت اليو كلذل اثم او نوضر اؤ ن وش الوكو
 سو طيبكانلا نون دوكن الحل ةردكككلا نون غم امانا

 ٠١ زرإءنوضراون ونحت الة ريل وزر ايل ارييضإ + ةموهامن ا ةلكلا .

 قضنل | ورح الن جلاكن وكي نا مرد لصال ان ل كلة ؤرسل) و اولا وهو
 ربو ق عقب اغا ازهو |صئم ال عافلاريفختمرش افونعمو اطفل م

 نورلاوإ فل ازيبص اف نافزر ابل ]لج امس لصاف الذازرابلا

 يلولإلاةزصتمل ل سافل يعشن ني الووتفلل ءاحئال قه لف
 عيري ىلا وق يل انلانونب ل وعتو نر رلارعس

 زم اولا مالللكب نلوق ودللو مالا طنتلوق ينشاف دانك
 ذل لادن يدقلص ذهن وجو اج1ك بيتل لو
 نوت :فوزح ا ةداخ ب ىلوت خورؤخل ا لوتعتو تابؤنلا نين]صقنل

 ل حافلا ساو حافلا ةرح ولو مالا سكب نكوق عملا مالا
 الباف ن(تلز هةلإ اق نولباف نالي اكرهع ع ضال املا لياق

 هنو لجل انلا واول [تبلقَي وق نم مالو اول لو اقرذص ب اقف
 ةوسكلانم .داظو اولابوآكملصأ "اكو (قلاواولاتبلقأ لمت 14

 لوعين الباقلو هر هو اولا سبح اهرط وفول اذلآ و اسك واول[



 ايلف اهريلو (لدق امعاتفناو الرع لوافإؤ فلا واول لفت ويك

 جاك: (نا ع افلآ د لالر تعا الانلق نكاسؤل اناذا اكوتؤم ظ

 ىادال|عافلا ولاه قلاقوالاط اقسنكيالو نافل عقجات نصح

 الار كلل قبو انكم ريس ذايب عاملا
 انناللوالاريرخ نكيالذ ريح الآ لالتكرخو اولا نع جلقنم اهلا
 تاغلل| ضن يؤتععسلا ول عافل رعبا 2و ره تراصف ةرالع
 لصالاو كو عاهوج اًذاش ايرلق نود فلالا ءزهفزعو ازملا

 لافينينكاسلا عافجطتغنعمت (ذلا زرق نيل ايل بهبكلو رباه

 راهو رجافش لع زنكو اعت لوق نمو ان ابجذ اكاذا عال ءاهلجر

 فاليفزحت امارثكل هلا ورح نال عاف فلا غد زجل إبلورياهوأ
 ”نؤراهفرج افشبإ ع امت لوقريضتو فاشكلإ اصر و زمالعلا

 نيقاغاوزعافئل اجل فلادكاش هريظنو | اف نعرصف هك

 ىرلاق اهفال اشكلاؤ لاقىزلا ازهو كوش وروهزصاو
 اراهزازهبج احا نيل لاق كاش اقيف نيعل از فرو صغللا

 را

 .  ةههصافرحتم اورج تبت ا يرش او) ملل عفو وكلن ازوجبال

 اعابفرنو زتبانل اكريفآيلا نوكيذا ضاق [تيزال(ىولقم نوكب نا

  افهباوصلاو نيعدفزعإ)عافن وكي نارجوف اريفبوق تيار لووك



 نيبعلا وضوم ماللإو مالل اعضوم نيعل طي !رلقلا«لعافلا سارعو اه
 مالا مانا كات جر لابو سابلا ةرشوهو ةكوشلان مكاتب
 كاهل ضربا | لعن 2س[ وكوشنا تكا ن
 امو ضافر العا لعام (ءلبق امراسكناو (رطتل ايداوكاش عاصف
 7 لوم ل مرو سلغلإ مم مرن ياض افزح انا

 هس ستر تبادو /يزوركلا,ىاشب تبادو كاش! جبلقلا|*لوتتف] عضو

 تكالطلا كابا ونت فردا لعو مقفلا وام ايلاحابن اب كاش
 دحترلا ادارتروأو صاد اعرنمورسكلا.لأشب تررمو فناب كاش

 احلا مرقعى لال بادب ال |نكي الو مانلا عضوبراواول الفن :زحاولاو

 كالعا لعام ْ,ى ءاجاعراصفأيو اولا ل قفو .اج)عراصفرإع

 رس سل اوكيرعلاوا ممالك كل فل ابوح فلاعةزوؤزاغ

 تاووق لص ارسوق عحأبلا اي دشنو رقيقتل جامل نين كوراقلا
 مهند [سوف موق ذ لص أ اكينرلاو ديوضعذ اق (مرابق نيواوب
 ضرما نمسا مدقف مسوف مهي لسومتم] حدو حت اياسوقنلو

 ”ووصع لْووستراضم نيواول اون يتفضل عافجا مهن | ركن يعلا
 راض ءةرتملاواولاتبلق نات اف نيواولاعوقوب يش حى

 ايلا نايل ذواتنا ا مدافا ف7



 ا

 ٠ لضتاكييلف دزون اياوهذاهرجب ان اااه هكر باز . كاؤاشالاتعقو اهووصعص[وصعةيإهنلاهوسو لعالإرب .

 ' . تى ةانلايلامٍدَصِتَويَ[ قنلا نم [تسوووصع|ثماوفؤ
 اكل ذلاو اولاتبلق. قون مقرن زصاو ةقان وج تموضملاو قنلاراع
مرقَس قون |لصاز صحإلتلاو عجارف البق ام عاتفن و

 تونل !
 ْ ش

 6 .( قو زر اصتنونل ىاولا مرقؤ ًايلاع

 ةتاوعنلا نب قيم وعفل ساي /]وعفمل ار ايقلاريغ
ت الوم  انلوقم ةلوقمو ولوقم نالوعِموهَورمال ا

 لوف 

 الل ومنسواو دن (غلاو لكلا نبع والا ذب و اودؤ وكب[
 راصف (ربق اهل اواولاةىض ةذ ن اي وقيل العكاز العا لووقم
 اهني نانكاسلا عجاف نيواولانوكسو فاقلا امن ووقم
 ددازالفزح نآَل هيوببس دنع انلاواولاوهورب ازلاواول وز

 فادتإ و الاواولاوعّوٍإصالاو اون |ذزحو لص الاذزج نإ
 "0< ل اهو جرعل !ءلخ (زحل س1[ عيب ]زل ن البي شفضال ا: ىلإ

 ةمالع, الم فرجزوجيالرازلا] قادير ةطخال|ياوج هبي [باوجف

 ةمالع مز [ضالفيذز محتال (,ئ!(زهسزئلو جاو ىرحا الع



 أ

 امركمالأ وذ الإ عر الك العغس مضل روضملا عابشإ وف اما وةنمال ءامث' ٠
 - ررصلاؤإعفللاداوبتلرقو ةركدجإع(وجارفلا اماعجاذلو انؤغمو .

 انه اعبر و انفرح ا خلا رنعالصح انا نينكاس ا ًاقنا اول قنل ١ نالو

 فوز لا نالنيعلا ةوكسوفلا ضن عفم نوبي ] هرتخ نزال وقم ٠

 نيهلاوزملا نالتكوَمْبرَتَمْخال|ن او[ دنخ نر وودي ازا اوه"

 شب عوببصل صا ] ىوزلا نيدب عيِرب نمل وعنسوسا عيتمكلرو
 ناصف لق (هيلا يلا ارح قن نانو ونوم ابيل حويل ]د العازعا
 ريس انكاس آو اواو ايرون قزمولا ضن عويص
 نوكسو ةرحوم ا وفن عتيمر اصف موييسرتخواولافرشواولاو

 مظلل

 سكى لاا

 ولم

 +  فيدصرم الوسوم ا ااوعو لمقال ةسكلالعاو تقليل
 :ًايوآول طع حشو اولا نوكسو ٌدحولل كم جون متعب غركلا ءاطعا
 ”هدرو وبسم وكف نايم اك لعن اما ليق امراسكناو (نوكسل
 ىجاَرع نزو نوكيو ب وسس ردع نيعلانولسواقلإ الشم

 لويموضوم ا ساىا عضوملا امزجي لعرقو يفرش دخ ال دل
 لص ايؤزعا (ماعافواولا عب ف افلا نوب ]وفم ]صال امم

 نك اسنلا ةيرعنيملل افلام غ ارزبق اهي اواولا وج يو وج

 مر سد



 7 نوكسب عيبيلصا عضوا ساو عيب عيدي نمز اقيلركو الق اماعرتلو
 2 اد مف |لكيق اميز ؟ايب كرح) تنم ]عاف جرت ًايل اكو ةرصومل

 9 يص:ااغلا[لاعت لوقوع اّرحاو ظ
 داولا خور (قلا بوكو مهل كل وتسهل الا خشل رضعدو ورحاوإبإ 2< متلصالاهس

 _ قليفليفاليقونعت امر ىلإ اهب عراضملا و وب قوضاما بلوه ْ



 اًملاواولارلف نوول انقدؤص الا نولاهنبو نالافو فاقلاك
 هلق نلوهيرلرصاو نلعب نال اغتلاقت ((إِض اماتفن او اك
 نالا (لِق ام ءاتفن اوزصال | اهبل اهل الق مث (لسق اهل اوزولا
 نول اهبلعا العا نولاقتان ال اقتل اقتنيبكاسل حارتجيفزحم

 ٠ (لبقامزمش ومودار(عوقولآ هاول] يلق نيولافتلصا نيلاقت ١
 نال اقتنينكاسلا اج« يفزع افلا امل نبل نيل اقتراصف

 نكس اد واول سكو ىفقلا| عجن وت لص !ل ضاقت اها نيل اق ]وب لص
 نوكسوؤ املا ممن ىفراصم جفن ور :لرخائزح نايواولا .

 عقلا زتنل رويض جئل يذلا ازهزعلوبجلا اًبي[وهوواولا
 لاشت الو كوتللا اور كاحت ذا نيل وب إعتلكوح لوف متمووآولآو
 ١ ليزه مفلوو تيرتشاد عود اب دنس مغيب ]هوتيل لوفو

 سمعتم اوو |برشنل | لسوف ىدارملا مل قريب ذو عقتفل ىزعتو
 ندالاقو ضلع زك وطاشل ال اذو رس اىنب (وعف نمريب دو '
 عيدواج نمور ئرف وز اجا ل هال عقل د مم طع نحت يكح انه

 نوكسو ىف اقل ركبةوئراصت فايل وق ةقلاواولا جوعا

 وأول امش فلوو ]نضر اصف (,لبق امةرككأيو اول[ تلف مشو اولا



 رب

 شا نيرا صف غل نعو وتس[ صا |وبوتح

 نكأسلاايِلا| بفن هشن وع ] علا أذ ةربكو خت نا امشالاةهّتيفحو

 بنار( طتع ااواذ ايليا وع اعد

 جيطوتلا نوضم عمت ةءدرماخلا نبا حاضبا يلو الا ّءفللاراوصأ

 جانلازلااذهورس (ىنرفكاو |وسيق نمرؤكم ل مضلإ.كل م اىنناو

 افلا كوم طف نيتفشلا م ماشال ب دارملا طارقلاوءامغلا ارم

لان الاانا هو فقولاب إي اماًضلاضاًرسك
 00 

 فدافرعنركلاو |قكرحنسب ةكرع انه :اطزنق ا:نكاس انرود

 لكاز افريتخا و ربقن او ويب ل

 0 ل يمس
 | هدب ال ةوفصع نباح ز رمل انلارضلاو ماش الاو,صل انا كلاو

 قطنتاعجإعواقناور انخا اوخؤ ةزهلاءؤلْيب ءكل ام نداو

م قب اطو ةرز عنيا داورل ام ندا مل افشل نللورملا
 لرح ام ن

 ولعل طبوقناورودخإ افيالغد اقناور اتخاؤ اعانتما ةيراغملا

 اول روت ضل اهم لف 2

 نا عرفلاىف هلاف (نعدوجوو دو لع اورج امر (ضن طواولا



 ل 02100

 رضاك ووعي كاسم وفست

 ءاو مولعللا نيب خور ويو تَلَكلْثم ةيوسو ضيا (نه
 د مضوانعبو تففكرسكن زر بيلاس عانتمإ ام نبإئعداو

 لحافلا زو ازكنجؤتف اعوورعإ عابدين وف اخزص الاول وعنلا .
 وجل

 او ونليطلاتقعوام هتان تقاتل

 وم اهشالا زمر وجيال نا نمعتف دارم ا وعجل كمناو ]عاف وعن
 سكلاوهجرسبلم ا بولا عنتماو ثن اثل ور سكلاو نيلوالاؤ ملا
 اا فاعونمالاعوجرع مراغلارنلعجو ثاانلارضلاو نيلو الاف
 رام يا ا راهن للقتال 5 0 :

 قات اطلس :ذلذل هع اناز 0
 ىحيمالاف] ع فل اووسالإو لوصحل عن ايريكيس ابنالا نال يريرقتلا
 مالعل/فذإ انهيويمضناو لروما مة
 فخ اوريورظبوخزئعاضلا ؤالذلا انرطتوبقلجواةلوهجلاو

 . معاول اقف هدارط الح هوبي يصن وزب أ جركلا نا نييؤوكل ارطعبإ وق



- 

تعمل عفيرجبذ الذل ا نععاضلا نحف (نْي ىرجحى رعلل هطم فل نأ
 4 ل

يبرتتلل شاوجوف دعم اخص نم | لقن | بقيام اير لاقبف لو كيف
 1 ل

 تدر باثو نياويو,قلعارقو مَقْزمج ةفلع نهؤب ةفلكلاو
 ايدام اغالارلام نباذوجو امرورسككإاوداعل اودرولو انبلا

 .  دعلانم شا نعيراب ايان اقوؤرل اف مشنرقو |ىرتلا علام

 فاقلا ن 2-0 كل 7 ا

 تبلق بق ايل واولانإرجإ غنذانم انين العاتر ساكو اولا وهو

 نان /سح جاها ضر اعلان كس هلا :كءرحندلو الدق ام حفل اى

 مينا ةلاجرخأل [3 ت[صقتإ ضفانلا ماللا | تعل] اًعيو تحاضلاف .

 زجل ا وذو عفرلا ةلاح أرحل ناصتنلو امرنا ورش موزيهداوخ

0 0 

 .. لت ووشنم مزلبالوانةتيسر كاوقوكرسضن نعرابحالا عورحا

ابضالادن جؤرحا يراد وكت ويرالايزب مالا
 "لكن اكن ز عر 

 يزلاسرفلان اف ةعيرالاىزب سلاف رن ؤرحا وبر يعم ام نوكي

 . ضايبانول ةييرلارونلا سالو قلب مسدوسارخالا عصب قش ن وكي

 ..ويالوربلثو |ييلاقي ءزوغل اًمخيريسرطلاازآو مسالا [زدبداوسلاو

 مكاالهور ار فلإ مم ادهم ةروراقلا ازكو امير ]املك نارع



 ةدورافل 0000 و ريع [ىْولطني ال ساملا 1

 ربافلاو يدان ا نيعلا كي[ عقب عنب( نم (بنم يبالرمق نلائاوهو

 ١ ع يو دسم
 لص رد (ذيمر ثيمد نئبصز (هدمر تينمر زن مر رم

 َلاَبوفلاو اولا ربلق اكالبق ام انفناوأهر انآ يتبل
 _ هاميراصف اهل ام عاففناو قل غل ينل قف ويمر اوعراصاو
  تتزفواولاولالا نانكاسلا وتجاف نكس و او اهرعب ئلال |

 هنا الإ ىاولا/ةرون اويضر رلصا اوضر ركزت و اومرر اصتونالأ
 و اوضدوا ٠

 إبق امهكرجر لس دعب ىزس ابيل !ًآرلا عهضاقنز فس فد اضلاوف

 داضلامضامناو عض سك تبلك م داضلا فد زحنا|ةجو

 ني افلازمب]صاو مرمترفوو اوت :ىكلانم جوزخلامزلي الح

 ترحل (لبق ام عاتفناو (هرقن ذلا اهرزق عميل زفشيبت ايلا نزكثبمب

 اظفلررف نانكاسلاو نجع[ ناوزيتبي افلل انمرو ًايلاوزجو اوتو
 مالمو ولازلت رح ا اون وكس [جو انل اذآرب دقت ن انكاسلا عما مال
 تسبؤ ايلاَرَضالو نيل اممم نورمان | مبا ود لذ ر م رهان منيف

 سالإ تسل الاف ررصب] ونا اكل درم اكنكاسلا ةليرعنيلو ايلا :ةح



 "يولع ضلالغتل :(يلاض نجم آيلإ نزكس اذ مري لص اعرف رضا امري
 ' لصاو ره قنلاهؤلا ارح نإ ني مريلثمو هوكم الاجل
 . انتكرج] قبايل[ ّكساف نويمرب انطاخو ناك اهياغركذملا ملت ومرب

 فقرفغلا/ ًاتكان وغم لكم ءاشلاول إجرل |نبب ظفللا ةكوسَو
 ثياتلا :مالعوربضن ورلاو ئيلص|ء(شااؤواولا اذ كربروبلا

 بصانلالخداذا اهو طقسا لريبض نؤدلا نال جا نمو يان نمو

 دالاو عاكلا ةرفع نس يزل اوغمدو | توقعي 1101 لوو
 عفرلا ةمالعزونلاو عمجا :مالعوريرض نود اجرل الهو

 انجلو اولا لو الاواولا:ىكتفزح نيواوب ن ووفيدلصاو

 بزي صاو اوذعي ن!ل اجرل لاو جت نودلاط قست مث نمو ننيكاسلا

 ايلا تفزم انك فزع والابلا سلس اف نيا ايبسيت تالا
 معاج مادفدلاو لوس نم. ازذب اكو نب !ايلانيب نينكاسلا اجا

 ةمالعو ريض ودلاو :يلصا ههلو ايلا اذا ريزنمتل اقزعلاب عنك ءاننلأ

 تناَدلخدااذأو عفرل !مءالعن وبلا وريمُض دحاولاو ايلاو شيئاثلا

 تاع تنمضتؤلا اهسالا وويل قالو رمالا مالو امو مو ناوفو منال

 اذعورغ خيلوزفنمو مرن موخَمْرَلل ماظل الاوواولاوابلا طقست



 (ضررقي الل اعفالإ نهن اب ىباننمو حارسا نبا لوئلعوتمن افا اذهو .
 نال: زلعور صنلالاحؤ لالا -افتلاو عقرلا :لاج ضل ابارعاملا

 منايلرعحو مسالا ف الاج ميك كربرقتل ةجاحالاذ عزف ل هنلإف بارعاملا ل

 بكهلدو نربلاى وو نمزخا الاو اولا زخ | :لضف دحو ن !اييسملا اور(

 فزع ر املا لخد امل بوبيسل ضوإعك رعب ار عال اريرؤتيلا نوبديس
 ةزحاو عوفرم او مورا ةروص تراصام م (بؤسلاو ةررقلا :كرحلا

 لوب سال مز ايلا نع وزح :لعل/ذزخ :لعلا فرجن نحب اهتساوقرف
 لحارمويأ م نم نمو لعلأ فرع زح عرسلا نبا لوي عو نوبيس

 ىف كقكولل مال وقرلا كاحؤأبلا طقس :لرح ا ةلزنب :لعلا فرحا

 تلح اناّفنو اهلصت بلس انزال ظ
 ملعلا فرج عَسستلا عفط ند او يو نلو ناوهؤرصانلاتن انلاتتا
 00 لعالفرجيصنت مو
 رم انا رم |ل| (وضو: نعا(نجرخا (زلرحّوك ربا نيلو رع فرح «:اكةّلركا

 | مراف رحال اورا ايمر !مراوعرب ءر نم وسيف ظ

 عر (حرمال |نال مر مالح ايلاف زخم ايلافزحو رن نمورشم اياب

 اويم|ركزل امجاد[ لص وأي !ءراعن مراراصم موزجما عراضمل اور
 تحلو 0 اوم نسرنالل ابا



 مح

00010 ا
00 1 

: 

 يكد طا جرا لصاو واولاوأبلا نب نيكأسلا عاهتجةالآ فرم
 ةيلص لا ايلاينكس اه يط (كئاريزم ب انلاو زمئلا ماليإ وال ا ني (رب
 ”لّوعتو نب ايلا نيبةيتكان (دتل ال نزع اهيكرعن زجل وال هو

. 
 ءءء

 مهظلرمر|تينثتو ّن ًابمرإ ماللا ةداعابّنيَمرآ هليل نوح

 :ةض/وبكانل ا لوتو نيركاسلا ارتجالو اولاد ذزح ةومرإ)سا مج
 ىالعافلا :بطاشلاو مكب نمراعجو عللوجتيراماللا ةداعابجيعر]
 ةيفنكت فرعردو عدا نوماد ن ايمار ماد يمرب مر نم لعاؤلا سا
 للة زآ[تركس أقر عار ملصا مآرف ةداعال املا :جاحالف ياقتشالا

 تونلاو ةدالعت مسيل (هالو وصي صني وهتلاو ةلكفرص (ناغفزح ايل
 ا نكشالو ل كلاذزحن م وا نبا فزحو اره (نالو ةمالع

 هنأ, توبمادركرملا وجون وبا لصاورصنلا ةفف ٍةِيلتَبصتلآ
 را م دول اواني نيكس لجان ياوتزم مغ مغ انيكوح فرح
 قاتناإ_ق ضنا مار نمْْيْدَتل يفض | اداو يضل اواول|بلطىا
 :لكلا مالزوالا تأ( الجبكيصارو عفرلا :لاعةيابسار ناريزل الق
 ماض (ررحلاهبخلارءل اع كازو رسغنلاا ا ل اننا مالغ حشانلاو
 نيبمارو نايمارلصالا عيشنلا وهو َمفاَضالاايةرجا عصنلا الع

 1 ع

1 



 مار ص وج نؤص - انو قولا تطفي سما اي اسري لف ئر دو

 00 |و عيفرل/]لاوعانو يجو ايلا دير: جار نلقت
 ”لصاو يل و ايلاَتْغد اهمار :مقاض الل نويل فزعرهت سندلاورملا خا اح

 رجتًايل فو اولا اكو وم اد مف (ضالل نؤنلا فرحدمعب عئرلا ءلاحو

 لعل ىقرحاو رنج نم ايل اوواولا اهون اه وفجا :ظايواقا]بلف

 قب اسإ0لاوواول اوقحال اك نسمزمو" بر رصم أيل (و لك فرح اننوك ىلا

 يع سا

 لوفتلا إو [ل وع عم | اياوج عقب نا اص عخلا نال رعب امازكو تلقف
 0 ا (صرم ًارلاريرتشت رم
 ل 0 د|ع كاك اعل اىودحاو رشح نمن افرح عناجا مالا

 يل ايري ير نسل ومهم اس !نريثتوا نيش تناّيوضصااذاووفرلا_
 قايل اريرغتبو اعمرمرف أذ الل نوسافرمرعتل قتال
 تاج اقيربرجا رصنلا لاح سلكو فرلا لجو فلال طبق
 مالع ل انلاهلوععملاوأو نعد لقنلل مي اذلاو :لكل | ءاليلواملا

 لوعئملا ما جو ىلا نلت نار رضنل عبار اؤيصنل وول
 يطا

 -عج ابا هيو مرمن ورلاذزحر فب :لقف :ى اضالإ يول مري يدر نم

 يديوبر نم عضول ساي !جضوت اورج ادررضنلاو عيضرلا]وحا اليو تأأي



دي[ ناضفادلانم عضوم ال وص ا وس إو يايإَصلا نيل وير
 ظ ت

 0 ددوعلاوا مالا ايلا فزو ميناذلا ماركت مرمل اقيو نيعلارسك[ مم

 0. ربك يربو متل الا يلارك هم ابنا ةرسكت ركل[ اوت نعاورف

ق (مواتفن او(,قإ ااا نبل ف رمل صاو ةساثلا خدويلو الاججملا
 ظ تاني ر

 اذن نخال ب امرسكو لو عي جم صاملا نمل ررغأ نينكاسلا انتحال

9: ناصردو او مر (رمز انكو عرخال بت ام فو ءاوا ضرب عراضلا
4 

 ”لصاوابلالعةتتتا دخابل الفذ لوبا عد ]عام اهرتلا
 هو لا : ٠

 ةئكذ إعمال( لبق ام عاتفن اوي كيلو بلان بلقت يري لوب ارت

 معان ةيرب سدح ] موزه اونو إو )عاملا نبل عد

 بقنا مزالو ل وعن م اوؤع فلا ساو و رولا مولعملا نم (هركذ د رجشما

ز اغوتيَبَْرْعاَو ايواول |نولربي برعل 1 مااا اههربغو
 لصالاونب

 ”هزعبل اهبتاروش البق ام نكي/ ناو واول ل دبات ور اغو توزع

 90 لادباللفورجزم ايلا نأ عما وسكس ارلبق امن اق يزاغيوزيزخا ءراضم

 279771 اويهرنعتضيو اي منك اوسجتز ايل باع
 قال ان اطموب هرهفتس !لووو (ىجو بشل! (هرزئولرناص

 طاضواوعالارب الا فورعنم اهو ازلاوداصلا طقسا ::المهووه
 هدواولفلاربالاغورح نميسلو نيادازورقسو طارس ةزقزو



 مافداللنوكيالامدارملا نابع تلا نم نيس ال ربان يقتس | لص او ويسا درو :

 لاسال |نمالو اعداللبا نم مالا نظاو ركتزا ايإص او وركداد رولالاو

 (هوعمجو (فرسرتعؤثا لاربال | ف ورع رمل ل ه) نمر كر عدت و درحلا
 رثمرحا (هرسو ماللا و زمعن طفساو نرجنأ موبراذ امزم هرثكر كارب
 وياشيلا اًرل اف ورح عرج | دبوشسل | ظلاقو /زمتيبوطرجا لوقو (دوعو

 فظل ورعلاو نزع من مار بلش فصربل كو قماش داون
 عيفاشلاب ياكل وا اهلا دازف (يطوم ناره :نيغلال فو افاد تيوط ا
 لربما وضومو الاوكي الل اربالا ن اب ضدومتسلاو لاربأل |نيب قزعلا ى العا
 امش مسا ةرفو رع 5 دمعي وم ا عيدومبئ يو نوكت ضدوعتلاو نم

 لادنالاو لعلازهورح نمئبلقلا ةارلقلا ةراربال نيب قفل او نيا

 تلربا ةرمهل | صخ/لقلاو عال ارب الاف :ىهعل ا وورفل فو ازين وكي
 لصالة ول | ًأرعص ةزهب [[ترحن الكاذو رع ةيؤلالا نما طمايوحو
 جتا فرط ايعودول رى ارح ةيزلالاراص ين اركس شنوترركس قلق
 ةؤحجالزلارضالا وف ارك ةرهنإ لج انم وىأرك نمو ةرياز فلا
 دل هرصال او ارصو ةزهلاتداكو دارس وجتر( صو زف
 رومصل نم ةروص 2ىأ م ةروصو رمل |. ةئير اىصر اهب مل |نع ؛ل ريم

 ”لضاؤاةرمم اروجو واولا نم +: علاتاربآ و مدفن اكسبطَحْو روب اك



 |. ةتابادادابقاددسادمزماناعتةيئادعل ٌميِقاوولصاو هجن اواو

 5 : .اهطماو جوه 20 !وىطعلا ملاحي :تاوآولا اح [نعرارئن )جالو |

 : ركنا رانا آي وجالا سادات مالا 117

 ' ”تاكرخلا يقول ءزجنلرب ام ا وواول و اسكزص الاد ورطم ابوعو

 ةيواواسكتادوواسكازهونيرجاهبصنلاو عخرلا فقلت

 ] تلربآ وأ تاكا عالشل ةضوواولاريصخو اول مواكب

 ىفرمأك الاب هابط صالاو يابو اةزساتوجو هيلا نس ةزهلا

 لصالاو وجا وم ةموضتاواولانعادطتم [زاوجتلدباو فوحالا
 ! ثتق | هريطز واول عسل []متل ةزهتلردا انو معو عج وحو

 "ريع واولا نم جرتموازاوج غزمعلا تلدب آوت تفو لصالاو

 عاضولا ةيهنلرداواول ]مكب ءاشولصالاوءآَشآ وح موصل

 يذل اتيبوفْو رح رجا وع درطمرشاز اوج لرب ١ازكو ةدالخلا
 اععربوعو كرب هتان هآن: اصاقو نيروس هاور

 نرشاوارو دارج مسو يلع هنن الصل اقف ايجي عبص ار يثسو
 ةزفلانلرباو ه ةرزهواولا تلرب ارجو لصالاو رعاو وسم ب

 - ملعاعرلاو يدا هش وك ميزخل' ايلا نمدرطسرش اذ اوج

 تليبآو لما ايل رخال قتل ءزه اهل اتلربا مردلصالا



 ةنعمرب السيت ليما ازاوج: نفاتلرباو
 اًداوح ةزهل كل رد او امل ا. هايم ميج اهل ارلصا نا لجأ نمو أ نمو .
 واس ومس |

 نم ةزهتلربا ىلال بن ادشملا صا ةرهلا نخب يامل قو
 1 ماقباو مازن عرفا وعم كادكد هع الاوان

 يصمد اجي (رو ؛ظرلع صر | وهو فرب عجارل | كو ةرعوملا
 فوزه ئلعتمرورملا هر اجو اضمو رامى را د.ا.ريصر رصم

 لعيغير من اريصرل ف (اضعق ربل | كي د اكرب اني اكو الالام
 ر'انإعو اىلا |زه ةءاهجؤ رك رلوو منمواربصطعا و اضوزحم
 لسن الو رف نم ة ؛ارفوخو ادم أ مج اجلا ت'اقوثو

 اصب نأ لوقوع معلا نم ةرمهلانلرب آو ةرمهلا عب
 دلل يدع تيا ابا وع
 ىببل مزنا نالروُح سرجرعد اع ال لو نود نيعلاو ةزشلاو
 مح انا بابعلاو نابالا هب اتكلار رص يزلعاطرمتم

 علا اب قيكيو اذ وهرو ٍجوُم ومي الشم العزي انكرجل ال 0
 يؤول لا نمار بأ :لورل نبل ارعهلا : ةزسوا نوع ْ

 الاانا ةمرشسًانيدقت ارلصاوتتتوي درعمريغاناوج ظ
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 ”اكللاغيا ةريرش لا ذال بنل اقافاوت يول مفصو اوبل وييسر تع انيس

 "وجا لصالاو تحاويعامالو مهول صال و زعون اواو تت ليبآ نقيا
 البد هاينثاج (هنقوخ ببلاد تمضارب آه نواول |. 0

 "نوح تايلادبلغ اميوورتشلاايلا اوبل ايؤل رين اوعتووا

 لكلا ٍيفوفلا ماو لقت كيحزم ةكرحلا الآل عم لا وع
0-3 

 وحد سرس لص[ سوك ملم اييلآ نمزلربا اضد|رقوفلا ننال

ب ورع العلا وب تنازلت اقاب
الوافعارض :. انلار اش عوبرب ن

 #0 تايكأ 

 اميل ايسايكال ورم انلا نيا ندوب ارس ابك لةرسانلار اش صالاو
 ١ لتوعبلت افموف !يلفوزحيئد انم او ادا غرحو |يبنت فرح ب ميزغلو

 لوعفلا نمر رب عوبرن نيورغ] 5 اقل وهغم نالعسل اد لعاق هدا

 ركن ملام اطعصناغعاريؤ ورع ةفصر ار شر صنل ا. ن ابيزوطعوا

 تليبااتل اول عفطعد يكاالو ٍلٌهفاض انر ورع فعلا نمافعاو

 الاوز يبول دال نلرب | ةددشم اصول لمآج صا 2 ءاصلا م

 اتلاوٌويرملانوسلل اك ءلوف تصل شويا وصون يدل او داصلاو

 ةجولالربارل اعزلا ملصآَن ل اعل اوكي ةصوملاًابلأ نمت لرب | عشوولا
 بؤنلاو قالخالا رفد حوجلا يبل اعزلا وهم لولا نعل وهلا زل اوان



 ةرهعلا نكل ةرههلا نسلمب اال وعنوان ونشاط |
 يل وا اييراعتب امالرب نونلا لمت اهاياواولا ة يرام نويل ابر اتتنالا
 تايوتا روما فصول هلو عي َعلوماطلا نس نونلا تاردآو
 ىبنم]حرل لق نوال ابْوم هَينقولاو ةدرتسا هدرْسملا يشمل ايل | نم
 قفل صال و جرمل اقميأ نميبلق هيف اقف تنانم لطننم

 لاقنم ققول اري )صول اكرحا ارذو رج ةدرشل اًايلانل ساير مو
 -جيربلا تكف ارفدإ.و ةيعلا للا ناعطملا لعوب آو نيبوع اخ
 ارب اهمييصلا وعربل اهشعل العداد كيصعيصل او دولا علقب
 عقر بلاب هريعورتلا نم جنا هو لتك ع ج تكلا اهجةورغملا
 كّوْشلا نبي انوا ادإف 3 ملوث مرثمو نرخ ا يميصل!ورئولا دولا ورمل نم

 عي ءادجايلانلرب اان او ليال اوارا "ل ُكا نزف شريمل رع نم

 نعال نس حلا ترب وايل العا اهلل بم طلت ا تاور عقب
 جَجَدلف ا نامه اوقوخ ةررئل العالج د رسل

 فرفو هوبا جحد |را رق نب تاير ا 'اهجررباب اشار

 بارغل اول فبل يشن مالل|نفزخ ملل: عروش ال اربجأ ايلانلزب |
 رز (:.ررلا نم انلا ضيب الارق ال اورام جاشل ا زعو ايروص :

 ةرفولاو لوحي يزين تاير اعو تايزرس |لاقي تود نانا هشالل



 0١ لاريربخ كين اءاوسااتلاون اكريخ علوللو تلبق لو عش جو شلا

 ١ القطهرعبامو جاش ةؤصرق | :طبارافلاو ناب اوججاخلو اههسا جاشو
 "  لصالإاهركو اهضوملارلا غفرت وع يقوحلا!انل[نمتلردا :لمطاز ارنا

 ! <” بّولالا دامزفاتلانلربا اوعقجازص الاواَوعترِت اوال ات ارح تزف

 زرع اتلرب اشقر |لصالاوام ا تقرهوع ره نس تلربا انآ عع

 اد الييجاصالا عار” جوتتت 1 جيلا نسآهإ اتلرباواص

 ٍلصالاو تلا دمآ نهيف يتم !ًيلآنمالا تلرباوءاهت نل ال نلربا
 ايلازافافتكإو :لعلاةورحب ااا فج ايس انك اه ايل (نلربا ذاع

 "مالا قنلاو ةلعل ورحب انماهيلان اجا نمديي | نمو فض نرح
 غو ىلا نيب|صغب | ناكراصم نفح ورحل نال ايزعن لْتمو امال

 9 ترجزيل نودلا نالائبعتلكأل ثمو ةلام الأ تع ورحاو قرحي الا

 "1 ةرتماوجو تين الا عدل رلا ةيقوفلا ايل 1 نمسا ربا يلون ؤخ
 .  ترصوع لصعلا طولا انل|نيبو امن قرولإ قولا ةا اح

 . ىياطمابوحو لالا نيت[ يتعلاايلآفقولاو اه لرش الايناف

 ان اقبموُ ادعم وح وواولانمتنرب  ايلآو حان مريوضتو يبق

 . ”ةركنمتلرب اغلا ايل او (لمق امر ايواولا نلرباناقومزصالاو

 . اناوعتلربا يعل !ًايلآو ةزمهل ابي ززصالاو يل اجي ووك ادرطم از اوج



 م.

 : لصالورسكي ابل انايرابلايضقن لوقوحت بجلد م رطل

 درطصر يئس ذا وجو ولا ني تلربا ميلا ايَلآو ضع اضم او لل ةرماك عضقن
 . يي[ وني اهودؤنلاتلرإر اندو نيسانا لصالا 2 8بدورسانأوع
 وجدرطمريئبازاوج:لهلانيعلأ نمتلربا تخل يلا كورن نونلا نم
 -عركونيعل ]قتل ب نيعل |تلردإ مرفض عج عد افضإص الاوئدافض
 ”هلانمدلرنيقلايلوَىباقن وجو دانضلو وقاعد[ لاح

 دقرولاوض إذ, تلصتيا و رشنملكرشنب اهب ماق. اوقوكتتيفوملا
 درطمر يغار وج ةرجولا نك نمتلدإ نحل !ًايلاو وأو لص نال
 ؛ (سزيارا نمزخوو ل اهنا ل نم هرثت محور اس | اعل ءاوقوحت
 اذ اوج لهما تسل آس ترب ريل ًايلآو كن اداو تل اهتل ا دارا

 م موق ماكو رس داسلا| لضال اود اسل أوك ررطسربغ ش

 ءلانمتلردا جلا (ي (رل ا ويداس ل ودا وساهم كجورف لاشف

 تنأو 57! ازهو ن اويرمرذ لوقو دمريغاز اوعشلشملا 5

 تلرئاواولا املبف امرك اي ءافل| تارب [تل انتل رلص ا لابتال ناره اب
 براضوم (لف براض]صاّيرا وضوح طمريعاز اوحفلال] نم

 ”نيرلاسلا اج اوبلعل و واولاو فئالاي | ميرقل اواو نلالاّيراض
 الزان امهزتدلاف اناول رش مولر كتل ول او بر امضزعلا نيد



 ” د انو نيل فرح نوكم نر (ًتواولاو نيلو رم فرحا | د

 ” لوبإ نفسصرلصانفوموك !نقوموخ درطمردغاز وجرت ![يل]نم تل اواولآو

 ظ 16 رطس [واوع عملا نمتلبما وا اولاو املا[ البت ام مهضل اواو لا
 كونو لذا مانام اواو ةزههل|تلرب| مول لصاواولا موك

 لي ضهرطعيءاذاوجواوا ندد و هل 0 د

 عاد ن فش اهنافوملادواولازج ا مجعد اخ الا رضواول الرب | هون
 "ىو طمريغاز اوجماللآ سلبا ماو ام امرك ةرشل («يزعداغالل اق

 مايضماربما نمر بل [يرلع سا لصوت نم ملوت م نيرغلا ور .

 . لاقامعر اللا امم تلربارفسلاو مايصلاربلا نرسل صان َرْوَصإَو
 عروب صو مملاو مالل| متاعب رخل تدرب انا ويسجل يعول متع إز
 5 تناكاذا امص ءاللا نوبل ربح بد ال]ناويد ويش اوح بج اجرلالاقو

 . «كاجالاناورمساو موصلاؤ | ولرب نيثرحلا االايورل ازيلال رن
 | عت ودود لبق عماش ؤوفمأدا طئمربلاو

 تاباوربذعإصار بك مهوقوش درطمربجازا اوجننكاسل نمل ]نم نارا
 قيلت اكو مقلقل ذراع لوفر مآ نوملام

 ”جرويزلا رفصو لاو نور وين ايىزحل اعين مل اًثلرنا نانبلاا لسا
 راظنتالؤم مطل ءوطل اورظتنب نم ذل | لا هرم ئد انمذاهإ
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 ءنعص ,اونلاو لا ف اضايزج قطن فلل عطانا ةرظيالئ نع
 مانلا كفك: يصرخ ائطنم ا يعول جك هكو اتلارركب نموهوقاقنلا
 اوج ةرضول !ةيلانمتلربا عج آو نوضح (نانبؤلاوب ىكلاتاذ رحل 8

 داالاهسابنادلزباانتارصالاواذه[هآق از تلز اموكورطبرتغ

 ”داَضنا 7 اقىا انار ومو ويهام ناخرقو ىوؤشن (ىزم كذا امم ظ

 هدا ةيص اوني هم نيغإ د تعم واذا ةلمملا نشل تلمع
 ”تتلرب]ىذالا اجرب ول أد أص نيسلاتلربا عبس اوا(نرطعفت
 , تكاقوغ هو |,لبق اموفناو اَتكرَ اذا اد رطماروحو الاوواولاابتغآ

 < ادرطم ازاوج ٍةرهل )نعى لالاو عيب رلصا جاو لوقلضا
 ' وعلا كنت الاقل ةزرهلا لإ ازتتعل انكار لص ولالا“
 نالصال ص1 1وكدرطفريئازاوج 3وتلسستلرباماللا ؟

 تيعا لباسا ا [لسعا (رو تغقو لوك لعو امال نورل اتلردإ
 دفيزنماضالاو !صارتئنمب )!!بصاو رخا نم ةيرل امو (اوح

 كدر طيربذ ازاوج ىملاءانعلا نمتلربا مانلآ وب رخل ارصغلا ظ
 لاهل تح الريل ادام ءوقرلعم عيطض الص 1متا ظ |

 ءارلا م | مْفّصَو داضلاو ماللاو نؤنل وِ نه * ان اما

 د ويؤما] يوم هطؤيناواو فزعة حبال ظ

2 
 زر

 د اضلاررنإ



 ٌٌ 0-1 جور اوه كوه دلاع بوو نيبلا تين نيا خلدب|

 7 0 تلرداوازلآو اولرياف سايب ةرعل افرح

 .. هتارمافهزنعدالبؤ اوس ا ناكادياطلا 22[ وقوك د طمربغ
 م "كدا زكهل اقف نمالف اهرطف ايرلا اقفعفانرصتخي ل زنملا ا

 . ريكا الاد ام فاللاوايإ و اناكريقفا كول 0

 تالا ىملا اطل ماكلئارصف ككىو مازكلارصضا اره ادت 7 ّ 1 1
 اءاصاعتلاًثاكاذ العتق اج رطم وجو نقوعلا اتلآ نم 6 77 0

 . ماما يبست ةدرتماةمايس ا 2 هس
 دارطال !ةييوصول م ؟د دبع اىرل !وضولا ا اف يي 0

 " رم , رك اا ررألا ل

 نين يابا د همريكب 0 8 غ0 1

 -تّشللا هايرحف هقجاىزال ينل ي!1لاينمفللاو ل

 ذا فيفل: هش ل ابق نم زيف الا يق لعلة رجلا ض 0

 دوجولّقوْعم هم يبرم[ ءقلط ع مرؤنل ىو فرع 1

 هليل ازيرص نيب قرافلا مرجت تقرتمو و عيا فرح قرافلا ]

 ضتف سلا و ءراضملا ةدوج. ةقيرضاللا هدر همر ازبنما ظ



 نتالي

دانلأم اضا معبرا نوك ناوضتعت“ ا
 .الاو ةلطدف اواو ماللا

 ببريالاايرعالو ءافام عونلا اره نرسل در كمل اور اللا وواو
 خالاومداررآف طوواو ردع (مل انيريب ىربلاقب د يهنأ ننعم 4

 :مالس نم قرم ل ا ريغ كرهت رعو اف ]طة وعلا نم عراضللاو

 كوب و هوب مم[2و عراضلاو افزعو ضالاؤداول
 عيراضملاو ضلافزحو افلاماملاو يلا لق نمو سد مال
 قدا ئابق مرفلا قت سما[ وب غو وغ اعز اوحاللذكو
 ايلا فض 2لقناويفزصالاو نوقن نم ول أوف ناييقتنم
 نيفنْنَسَو نيركاسل |(قَتل الفرح تكرحرلس رجب (للبق اميل
 تويبركولارمالاءا جنيف هانثل نابقت نمايق طال
 عقافلا ضنك! نآبف مالا ةداعاب نيت لع اريكاتلا

 (بيلع خلادىضلاو نييكاسلا (ًقنل | الد فزحن وف لص|ركؤلا

 نينكاسلا| اقتل ل لإ نفرح نبق ملصا عبط (هلل فقل كبك
 َننِض لصا وحنان (,نسيتف داق (رلعتلاد ةرسكلاو
 فاننا لبنت طق هدانا نيو تلال

 طاح داقلا كت قركذملا كف اعل | مهننك مال |ةداعأو

 'كزعرع فْزحو او لصق از قيؤو نمعافلا ع امازعافلا
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